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Legionowo znów na szczycie
Chętnych do wspinania 
się w samorządowej 
hierarchii jest wielu. 
Szczyt osiągają jednak 
nieliczni. Legionowianie 
mogą się tylko cieszyć, 
że niezależni eksperci     
i instytucje widzą wśród 
nich ich miasto

I CO JA ZROBIĘ,
JAK W RATUSZU 

ZABRAKNIE MIEJSCA
NA NAGRODY?
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Tydzień
na sygnale

Nie ustąpił skuterowi
W sobotę (9 czerwca), tuż po godzinie 19.00 w Nieporęcie do-
szło do wypadku z udziałem skutera. W wyniku tego zdarzenia 
kierujący jednośladem trafił do szpitala.

W sobotni wieczór nieporęccy policjanci zostali poinformowani 
o wypadku drogowym, do którego doszło na ulicy Zegrzyń-
skiej. Jak okazało się na miejscu, ford transit zderzył się ze 
skuterem zipp. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 
fordem 50-letni mężczyzna, włączając się do ruchu, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu skuterowi, którym 
poruszał się 21-latek. Kierowca skutera z ogólnymi obrażenia-
mi ciała został przewieziony do szpitala. Uczestnicy wypadku 
byli trzeźwi – informuje podkom. Kuligowska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Legionowie. Ustaleniem dokładnych oko-
liczności i przyczyny wypadku zajmą się nieporęccy policjanci.

KG

Wypadek na skrzyżowaniu
Do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba, doszło w so-
botę (9 czerwca) na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Batorego 
w Legionowie. 19-latka z ogólnymi obrażeniami ciała została 
przewieziona do pobliskiego szpitala. 

Zdarzenie miało miejsce około godziny 9.50. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń policjantów, kierujący fordem transitem 
27-letni mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu i 
doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym daewoo, którym po-
ruszała się 19-letnia kobieta. Na miejscu interweniowały służby. 
Kierująca daewoo doznała ogólnych obrażeń i trafiła do szpitala. 
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Dokładną przyczynę i okolicz-
ności zdarzenia ustali Komenda Powiatowa Policji w Legionowie. 

KG

Dilerskie 2+1
Handlowali narkotykami i w końcu trafili w ręce 
legionowskich policjantów. 28-letnia Paulina K., 33-letni 
Maciej W. i 34-letni Jerzy R. za swoją działalność mogą 
spędzić nawet 10 lat w więzieniu. Legionowska prokuratura 
zastosowała wobec każdej z zatrzymanych osób środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

fot.: KPP Legionowo

Kilka dni temu kryminalni z Legio-
nowa, po intensywnej pracy opera-
cyjnej, zatrzymali dwóch mężczyzn 
i jedna kobietę podejrzanych 
o handel środkami odurzającymi - 
amfetaminą i mefedronem. 28-let-
nia Paulina K., 33-letni Maciej W. 
i 34-letni Jerzy R. trafili do aresztu. 
Jak się jednak okazało, 34-latek miał 
na swoim koncie jeszcze jedno prze-
stępstwo. – Policjanci dokonali prze-
szukania w miejscach zamieszkania 
zatrzymanych. W wyniku tych dzia-
łań w mieszkaniu 28-letniej Pauliny 
K. ujawnili prawie 12 gramów ha-
szyszu oraz wagę elektroniczną, zaś 
w aucie należącym do 34-letniego 

Jerzego R. cztery karty płatnicze nie-
będące jego własnością. Cała trójką 
usłyszała już zarzuty z ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii, a 34 latek 
dodatkowo zarzut przywłaszczenia 
cudzej rzeczy – informuje asp. szt. 
Justyna Stopińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Legionowie.

Prokuratura Rejonowa w Legionowie 
zastosowała wobec zatrzymanych 
środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru policyjnego. Za wymienione 
przestępstwa może im grozić kara 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 
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Damscy bokserzy
na deskach
W zeszłym tygodniu policjanci zatrzymali na terenie powiatu 
legionowskiego dwóch mężczyzn, którzy znęcali się nad swoimi 
bliskimi. 48-letni Sławomir B. nękał siostrę, a 39-letni Jacek S. żonę. 
Oprawcom grozi teraz do 5 lat więzienia.

Pierwszy przypadek znęcania miał 
miejsce w Wieliszewie. Policjanci 
dostali zgłoszenie o awanturze w 
jednym z domów na terenie gmi-
ny. – Na miejscu funkcjonariusze 
ustalili, że 49-latek wszczyna 
awantury, wyzywa, popycha i 
szarpie swoją siostrę. W związku 
z tym Sławomir B. został zatrzy-
many i usłyszał zarzut znęcania 
się nad osobą najbliższą. Proku-
rator na wniosek mundurowych 
zastosował wobec mężczyzny 
dozór policyjny, zakaz zbliżania 
się do pokrzywdzonej i nakazał 
opuścić wspólnie zamieszkiwany 
lokal – informuje podkom. Emilia 
Kuligowska z legionowskiej policji. 
 
Do kolejnego zatrzymania dam-
skiego boksera doszło w tym sa-
mym tygodniu w Legionowie. Po-
krzywdzona sama zdecydowała się 
przerwać swą gehennę i opowie-
działa policjantom o tragedii, jaka 

ją spotkała. – Kobieta poinformo-
wała, że jej 39-letni mąż od trzech 
lat znęca się nad nią. Policjanci za-
reagowali natychmiast i zatrzymali 
Jacka S. Na podstawie zgromadzo-
nego materiału dowodowego sąd 
zastosował wobec mężczyzny śro-
dek zapobiegawczy w postaci trzy-
miesięcznego aresztu – relacjonuje 
podkom. Kuligowska. 
 
Znęcanie się i poniżanie to tajem-
nica wielu rodzin. Często za ścianą 
rozgrywają się prawdziwe drama-
ty, a sąsiedzi, nie chcąc się wtrącać, 
pozostawiają ofiary na pastwę lo-
su. Policja apeluje do osób dotknię-
tych przemocą, aby nie wstydziły 
się mówić o swojej sytuacji. – W 
naszej komendzie zawsze czekają 
policjanci gotowi nieść pomoc ofia-
rom przemocy domowej – podkre-
śla podkom. Kuligowska.

KG

Woda zaczyna zbierać żniwo
W sobotnie popołudnie (9 czerwca) o godzinie 16.54 dyżurny 
Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie tonącym w Narwi w rejonie 
Jachranki (gm. Serock). Na ratunek natychmiast ruszyły łodzie 
ratownicze oraz karetka wodna.

Gdy nurkowie i ratownicy zjawili się na miejscu, 
natychmiast zaczęli szukać tonącego 48-let-
niego mężczyzny. Szybko udało się go zlokali-
zować na dnie rzeki i błyskawicznie wyciągnąć 
na brzeg. Ratownicy rozpoczęli walkę o jego 
życie. Nieprzerwanie prowadzono resuscytację 
krążeniowo-oddechową. Zespół karetki wodnej 
wezwał też na miejsce śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.
 
Podniebna karetka wylądowała na plaży w Wie-
liszewie, gdzie przetransportowano reanimo-
wanego mężczyznę. Ale na pomoc było już nie-
stety za późno. Lekarz stwierdził zgon. Miejsce 
zdarzenia zabezpieczyli strażacy, a czynności 
procesowe wykonała policja.
 
Śmierć 48-latka to pierwszy w tym roku przy-
padek utonięcia na terenie powiatu legionow-
skiego. Oby nie było ich więcej. Ratownicy stale 
apelują do kąpiących się o ostrożność i rozwa-
gę, a przede wszystkim o odpowiedzialność.   

Zig/MK

fot.: KPP Legionowo

Zamiast na minę,
wpadli na glinę
Chcieli włamać się do wózkowni, aby ukraść rower. Złodziejskie 
plany pokrzyżował im policjant w cywilu. 19-letni Krzysztof L .
oraz 39-letni Adrian B. przyznali się do przedstawionych im 
zarzutów. Teraz mężczyznom grozi nawet 10 lat więzienia.

Kilka dni temu naczelnik wolskich krymi-
nalnych, podkom. Rafał Dąbek, usłyszał 
w swoim mieszkaniu odgłosy trzaskania 
drzwiami do klatek schodowych w bloku. 
Z uwagi na późną porę wzbudziło to jego 
zainteresowanie. – Kiedy policjant wyjrzał 
przez okno, zobaczył dwóch mężczyzn 
chodzących od klatki do klatki. Postano-
wił zejść na dół i sprawdzić, co się dzieje, 
jednocześnie poprosił żonę, aby wezwała 
patrol policji. Po wyjściu z bloku zauważył 
jednego z mężczyzn, których wcześniej 
widział z okna, chowającego do bagażnika 
samochodu rower. W związku z podejrze-
niem kradzieży jednośladu policjant za-
trzymał mężczyznę – relacjonuje asp. szt. 
Justyna Stopińska z legionowskiej policji. 

Po chwili na miejsce przybył służby. Policjan-
ci zatrzymali także drugiego z mężczyzn – 
39-letniego Adriana B. Jak ustalono w toku 
prowadzonych czynności, zatrzymani włamali 
się do wózkowni i stamtąd ukradli rower. Jak 
informuje policjantka, pokrzywdzeni wyce-
nili straty na kwotę 1300 zł. Zamiast więc na 
opijaniu złodziejskiego sukcesu, obaj rabusie 
spędzili noc w policyjnym areszcie. Już naza-
jutrz, po zgromadzeniu materiału dowodowe-
go, śledczy przedstawili im zarzut z art. 279 & 
1 Kodeksu karnego. Pechowi „cykliści” przy-
znali się do popełnienia zarzucanego im czy-
nu i teraz odpowiedzą za niego przed sądem. 
Grozi im kara do 10 lat ograniczenia wolności.

 
KG
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 18 czerwca 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Agnieszka Borkowska
w godzinach od 15:00 do 16:30

Mirosław Pachulski
w godzinach od 16:30 do 18:00

11 minut Błaszczaka
Minister Obrony Narodowej, mieszkaniec Legionowa Mariusz Błaszczak, rzadko pokazuje 
się w swoim mieście. Nie bierze udziału w lokalnych wydarzeniach, przez lata nie wspierał 
działań władz miasta na rzecz rozbudowy DK 61 czy też szpitala. Aktywność wykazuje 
dopiero w tym roku, tak się składa, że... wyborczym. Po raz drugi zjawił się w Legionowie 
we wtorek (13 czerwca), aby podczas nielegalnego zgromadzenia rozpocząć nielegalną 
kampanię wyborczą kandydata PiS na prezydenta Legionowa.

Podwójnie nielegalnie

Znowelizowane w 2018 roku 
prawo o zgromadzeniach mó-
wi, że zgromadzenie, które jest 
możliwe do przewidzenia, mu-
si zostać zgłoszone do organu 
gminy nie wcześniej niż na 30 i 
nie później niż na 6 dni przed pla-
nowanym terminem zgroma-
dzenia, lub do właściwego cen-
trum zarządzania kryzysowego. 
Zapowiadany wcześniej briefing 
prasowy ministra Błaszczaka nie 
został zgłoszony odpowiednim 
organom, był więc zgodnie z 
uchwalonym przez Prawo i Spra-
wiedliwość prawem... nielegalny. 

Natomiast w myśl Kodeksu 
wyborczego kampania wy-
borcza rozpoczyna się z dniem 
ogłoszenia terminu wyborów 
przez właściwy organ. Co wię-
cej, wszyscy zainteresowani 
startem w wyborach mogą 
prowadzić agitację – na zasa-
dach, w formach i w miejscach, 
określonych przepisami kodek-
su – dopiero od dnia przyjęcia 
przez właściwy organ zawiado-
mienia o utworzeniu komitetu 
wyborczego. Agitacją wyborczą 
jest publiczne nakłanianie lub 

zachęcanie do głosowania w 
określony sposób lub do głoso-
wania na kandydata określone-
go komitetu wyborczego. Na tę 
chwilę nie został nawet ogłoszo-
ny termin wyborów, nie mówiąc 
o jakichkolwiek rejestracjach 
kandydatów. Prawo zostało 
złamane przez członka Prawa 
i Sprawiedliwości po raz drugi. 

Start kampanii 
kandydata PiS

Minister Mariusz Błaszczak 
zaanonsował kandydata na 
prezydenta miasta z ramienia 
PiS – Andrzeja Kalinowskiego 
jako „dobrą zmianę”. Kandy-
dat przedstawił swój program 
w pięciu punktach, skupiając się 
na populistycznych i niezależ-
nych od władz samorządowych 
hasłach, takich jak przebudowa 
DK 61 czy budowa szpitala. 
Zapowiedział także, bez wy-
konania jakiejkolwiek analizy 
technicznej lub szacowania 
kosztów, wielomilionowe wy-
datki z budżetu miasta, takie 
jak podłączenie domów jedno-
rodzinnych do sieci ciepłowni-
czej. Te pięć punktów to dopiero 
początek, nielegalnego na tym 

etapie, programu wyborcze-
go. Padły deklaracje na temat 
przedszkoli, obiektów sporto-
wych, a nawet miejsc rekreacji. 

Zapytany przy okazji wizyty w 
Legionowie minister Błaszczak 
niezbyt wylewnie tłumaczył 
powody wycofania się z planów 
budowy bezpiecznej kładki nad 
ul. Zegrzyńską. Szumnie zapo-
wiadana podczas styczniowej 
konferencji prasowej odeszła w 
niepamięć i teraz została zastą-
piona przejściami dla pieszych. 
Niezbyt szczęśliwie dla byłego 
szefa resortu spraw wewnętrz-
nych i administracji, jego wizyta 
zbiegła się w czasie z ogólnopol-
ską awarią Systemu Rejestrów 
Państwowych, co oznaczało, 
że nie można było korzystać z 
takich serwisów jak e-puap czy 
obywatel.gov.pl, nie można 
też było uzyskać aktów stanu 
cywilnego ani prawa jazdy. Taki 
„szczegół” nie zaprzątał jednak 
myśli legionowskiego przedsta-
wiciela partii rządzącej, dla któ-
rego bardziej istotne okazało się 
nielegalne rozpoczęcie nielegalnej 
kampanii swojego kolegi z partii. 

IgZ

Legionowo ponownie na szczycie
Po ogromnym sukcesie, jakim było pierwsze miejsce dla 
Legionowa w ogólnopolskim konkursie finansowym gmin 
i po wysokich pozycjach w „Perłach Samorządu” - rankingu 
najlepszych miast i włodarzy w Polsce, w ostatnich dniach 
doszły kolejne. Za działania na rzecz ekologii miasto zostało 
nagrodzone „EkoJanosikiem”, a za profilaktykę zdrowotną – 
tytułem  „Samorządu od Serca".

Pro EKO 

Tytuł „EkoJanosika" zdobyło 80 
samorządów w kraju. Wśród 
nich Legionowo. Przyznano go 
gminom, które wyróżniają się w 
działaniach na rzecz obniżenia 
poziomu niskiej emisji i eduka-
cji ekologicznej oraz w rozwoju 
elektromobilności. Legionowo, 
od dawna walczące z zanie-
czyszczeniem powietrza, na-
grodę otrzymało za starania na 

rzecz ekologii i poprawy jakości 
powietrza. – Od lat podejmuje-
my działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Już trzy lata 
temu zaczęliśmy z budżetu mia-
sta finansować wymianę pieców 
węglowych na bardziej ekolo-
giczne źródła ciepła. Udało nam 
się wymienić około 215, czyli po-
nad 20 proc. wszystkich kotłów 
na terenie miasta. Oprócz nowe-
go pieca, finansujemy też pod-
łączenie nieruchomości do gazu 

– mówi Roman Smogorzewski, 
prezydent Legionowa. – Budu-
jemy parkingi w systemie P+R, 
zachęcając do korzystania 
z transportu publicznego, nie-
dawno otworzyliśmy pierwszą 
stację ładowania samochodów 
elektrycznych, rozbudowujemy 
sieć ścieżek rowerowych. Do-
datkowo od stycznia funkcjo-
nuje EKOpatrol, który nie tylko 
kontroluje, czym palą w pie-
cach nasi mieszkańcy, ale także 
edukuje i uświadamia problem 
jakości powietrza. 

Gmina Legionowo prowadzi 
także edukację proekolo-
giczną wśród najmłodszych 
mieszkańców. W szkołach 
i przedszkolach realizowane 

są zajęcia i organizowane kon-
kursy o tematyce ekologicznej. 
Na stronie internetowej mia-
sta można znaleźć informacje 
o bieżącej jakości powietrza, 
ostrzeżenia o przekroczeniu 
poziomu zanieczyszczeń oraz 
instrukcje dotyczące zacho-
wania w czasie obowiązywania 
ostrzeżeń o nadmiernym zanie-
czyszczeniu, a także informacje 
o prognozowanej na najbliższe 
dni jakości powietrza. Wszyst-
kie gminne obiekty oświatowe i 
większość pozostałych poddano 
termomodernizacji polegającej 
na wymianie ogrzewania na 
ekologiczne, ociepleniu ścian 
i stropów oraz wymianie okien. 
Gmina wspiera też innych wła-
ścicieli budynków (SMLW, CSP, 
wspólnoty mieszkaniowe) 
w staraniach o dotacje na ter-
momodernizację ze środków 
zewnętrznych. Począwszy od 
stycznia 2016 r. prowadzane 
są badania kamerą termowi-
zyjną budynków mieszkal-
nych. Umożliwiają one ocenę, 
które ich elementy wymagają 
termomodernizacji. Legionowo 
stawia na komunikację zbioro-
wą. Z roku na rok wzrasta liczba 
połączeń kolejowych i autobu-
sowych z Warszawą oraz bez-
płatnych połączeń dowożących 
pasażerów do centrum i stacji 
kolejowych w Legionowie. 
Koszty dopłat do komunikacji 
zbiorowej oraz zniżek na bi-
lety dla mieszkańców miasta 
ponosi budżet gminy.

EkoJanosik to krajowa na-
groda ekologiczna. Wnio-
sek o nagrodę w kategorii 
„Samorząd" mogą składać 
Związek Miast Polskich, Zwią-
zek Gmin Wiejskich RP oraz 
Związek Powiatów Polskich. 
 
Legionowo od serca

Kapituła konkursu „Samorząd 
od Serca" przyznała miastu 
tytuł „Samorządu od Ser-
ca". Legionowo nagrodzono 

za realizację programów 
zdrowotnych. – Edukujemy 
mieszkańców, jak pomagać w 
przypadku udaru lub zawału, 
a wśród seniorów i młodzieży 
prowadzimy kursy pierwszej 
pomocy. W magistracie 
znajduje się 

ogólnodo-
stępny ciśnieniomierz 
dla mieszkańców, który auto-
matycznie zmierzy ciśnienie i 
tętno oraz wydrukuje wynik 
badania. Podczas imprez ple-
nerowych oraz uroczystości 
prowadzimy szereg progra-
mów profilaktycznych, które 
poszerzają wiedzę na temat 
naszego zdrowia i badań, które 
nierzadko ratują życie – mówi 
naczelnik Wydziału Zdrowia 
Publicznego i Spraw Społecz-
nych Ewa Milner-Kochańska, 
która odebrała nagrodę 
w imieniu Legionowa. 

Najlepsi w Polsce

Pod koniec kwietnia Legiono-
wo zostało wybrane najlep-
szym miastem w Polsce. Na-
groda została wręczona pod-
czas Europejskiego Kongresu 
Samorządów w Krakowie. 
Organizatorzy plebiscytu Go-
spodarny Samorząd wybrali 
pięć najlepszych samorzą-
dów spośród blisko 2800 jed-
nostek w kraju. Kapituła kon-
kursu wyróżniła samorządy, 
które najlepiej zarządzają 
pieniędzmi. Kolejność usta-
lono na podstawie Rankingu 
Finansowego Samorządu Te-
rytorialnego w Polsce, przy-
gotowanego przez Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie 

oraz Fundację Instytut Stu-
diów Wschodnich. Kapituła 
wzięła pod uwagę wyniki 
ekonomiczne samorządów 
za 2016 rok, sprawdzając 
m.in. poziom wydatków in-
westycyjnych, wykorzysta-
nych środków europejskich, 

c z y 
udział 
p o -
d a t -
k ó w 
w 
do-

c h o -
dach.

W maju, po raz piąty 
z rzędu, kapituła konkursu 
„Perły Samorządu” wyróżniła 
Legionowo w konkursie orga-
nizowanym przez „Dziennik 
Gazetę Prawną”. Legionowo 
zajęło wysokie, IV miejsce w 
kategorii miast do 100 tys. 
mieszkańców, a prezydent 
Roman Smogorzewski zajął 
II miejsce w kategorii „Wło-
darze”. W rankingu pod uwa-
gę brano sukcesy minionego 
roku. Jury skupiło się przede 
wszystkim na uchwyceniu 
pozytywnych zmian widocz-
nych w polskich gminach. 
P rezyden tów,  bu rm i -
strzów i wójtów oceniano 
pod względem sprawności 
strategicznej, operacyj-
nej, oferowanego wspar-
cia dla potencjału społecz-
nego oraz jakości życia 
mieszkańców. Przy ocenie 
potencjału miast brano pod 
uwagę działania wykracza-
jące poza obowiązki nało-
żone ustawowo i doceniano 
ich kreatywność.

Wszystkie konkursy, w których 
nagrodzono miasto, są całko-
wicie bezpłatne. 

AnKa
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Co młodzieżwie o samorządzie?
Pod koniec maja młodzież z legionowskich szkół mogła wykazać się swą wiedzą na temat 
samorządu terytorialnego. Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta, a przy wsparciu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie, w Poczytalni zorganizowano pierwszą edycję 
Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Samorządzie.

– Młodzież nie za dużo wie o polity-
ce. Chcielibyśmy więc to zmienić, 
bo oni później przecież dorosną, 
będą głosować w wyborach i decy-
dować o państwie i dlatego już 
w tym momencie chcieliśmy ich tak 
trochę popchnąć w kierunku polityki 
– mówi Alicja Gniadzik, przewod-
nicząca Młodzieżowej Rady Miasta 
Legionowo. A trudno wyobrazić 
sobie politykę, która byłaby bliżej 
ludzi niż ta lokalna. Stąd też i te-
matyka samorządu. – Bardzo mnie 
cieszy, że młodzież podjęła się tego 
zadania. Wszyscy dobrze wiemy, 
jak ważne jest stworzenie społe-
czeństwa obywatelskiego przez 
młodych ludzi. Chcemy, żeby oni 
mieli świadomość tego, na czym 
polega samorząd i co dzięki niemu 
mogą zrealizować w mieście. Liczę 

bowiem, że kiedyś ci młodzi ludzie 
wstąpią w szeregi samorządu i będą 
kandydowali na radnych w mieście 
– przyznał Przemysław Cichoc-
ki, koordynator Młodzieżowej 
Rady Miasta i miejski radny. 
 
Droga do tego oczywiście jeszcze 
daleka. Choć oczywiście takie tur-
nieje jak ten legionowski nieco ich 
do tego celu przybliżają. Przyznać 
bowiem trzeba, że przygotowane 
na niego pytania i zadania do ła-
twych nie należały i chcąc na nie 
poprawnie odpowiedzieć, trzeba 
było mieć o samorządzie jako ta-
kie pojęcie. – Widzę, że na pewno 
przygotowywali się solidnie do te-
go turnieju. Mieli co prawda na to 
tydzień, ale udało im się zajrzeć 
do ustawy o samorządzie gmin-

nym czy powiatowym, dowiady-
wali się też, jak pracują radni 
i w posiedzeniach jakich komisji 
biorą udział. Widzę, że dosyć 
sprawnie odpowiadają na pyta-
nia, chociaż te konkurencje są 
zróżnicowane – dodał Przemy-
sław Cichocki. Bo przygotowano 
zarówno quiz, jak i testy z pyta-
niami zamkniętymi i otwartymi, 
czy też w końcu pytania z wy-
korzystaniem multimediów.
 
Niejednostajna, a czasem wręcz 
zaskakująca formuła turnie-
ju na pewno była jego sporym 
plusem. Można się więc spo-
dziewać, że kolejne edycje po-
winny się odbywać cyklicznie. 

Elph

Obrady samorządowych ciał statutowych, niczym stereotypowe niewiasty, bywają zmienne. 
Zarówno jeśli chodzi o nastroje, jak i gatunkowy ciężar poruszanych kwestii. Co po raz kolejny             
w trakcie spotkania legionowskich radnych znalazło swe potwierdzenie.

Sesja zmienną jest
Słynne regulacje o ochronie danych 
osobowych, w skrócie RODO, nie 
ominęły też miejskich radnych. Nim 
rozpoczęli majową sesję, przewod-
niczący odczytał obowiązkową w 
nowej sytuacji prawnej, acz nieco 
irracjonalną w swej treści formuł-
kę. – Państwa dane nie będą prze-
kazywane do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych. 
Państwa dane będą przechowywa-
ne wieczyście. (…) Mają państwo 
prawo do dostępu, poprawy, spro-
stowania lub usunięcia podanych 
danych, wnioskowania o ogranicze-
nie lub wniesienie sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania – zapewnił ko-
legów Janusz Klejment. 

Ponieważ sprzeciwu nie było, dalej 
sesja potoczyła się bez przeszkód. 
Zaczęto od gratulacji dla trzech 
tegorocznych laureatek Samo-
rządowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”. Pod koniec 
maja w teatrze Roma odbyła jego 
jubileuszowa, XXV gala. – Celem 
konkursu jest promowanie pozy-
tywnych, prospołecznych postaw i 
działań młodzieży na rzecz najbliż-
szego otoczenia: grupy rówieśni-
czej, sąsiadów, osiedla, szkoły, kla-
sy, oraz upowszechnianie zacho-

wań życzliwości na co dzień, jako 
antidotum na agresję i brutalizację 
życia – przypomniał Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Legionowa. 
Dwie spośród tegorocznych laure-
atek to uczennice SP nr 1 – Aleksan-
dra Warchoł i Gabriela Gawryluk. 
Szóstoklasistki działają na rzecz 
bezdomnych zwierząt, nie zapomi-
nają też o potrzebujących mieszkań-
cach miasta. Tak samo jak trzecia z 
dziewcząt – Patrycja Szwarc, od lat 
aktywnie udzielająca się społecznie 
uczennica „Konopnickiej”. 

Sądząc ze słów szefa rady, aktywni 
bywają też jej członkowie. Przynaj-
mniej na froncie klubowych roszad. 
Na dowód Janusz Klejment wspo-
mniał o piśmie przewodniczącego 
klubu Nasze Legionowo Dariusza 
Błaszkowskiego, dotyczącym je-
go rozwiązania. – Natomiast 28 
maja wpłynęło pismo radnego Ar-
tura Żuchowskiego informujące o 
utworzeniu 28 maja klubu radnych 
My Mieszkańcy w następującym 
składzie: Artur Żuchowski – prze-
wodniczący, Danuta Ulkie, Paweł 
Lewandowski, Dariusz Błaszkow-
ski. Tak że gratuluję całemu 
zespołowi, a Arturowi gratu-
luję objęcia kolejnej funkcji.

Więcej gratulacji tego dnia nie 
składano. Ale nie składano też 
broni przed zakusami centralnej 
władzy do mieszania się w spra-
wy samorządu. Stąd taka a nie 
inna treść pisma, jakie poszło do 
wojewody, sugerującego rzeko-
my konflikt interesów u pełniącej 
funkcję wiceprezes legionowskiej 
SMLW radnej Agnieszki Borkow-
skiej. – Rada Miasta Legionowo 
wyjaśnienia dotyczące kwestii 
umów na korzystanie z linii świa-
tłowodowej oraz energii elek-
trycznej w kontekście refundacji 
przez gminę kosztów ponoszo-
nych przez spółdzielnię zawarła 
w uzasadnieniu do uchwały (…) 
w sprawie odmowy wygaśnięcia 
mandatu radnej Agnieszki Bor-
kowskiej – odczytał przewod-
niczący Klejment. Większości 
radnych ten pstryczek w nos 
wojewody się spodobał. 

Wstępnie wyrazili też chęć popar-
cia działań nowodworskich samo-
rządowców dotyczących rozwoju 
lotniska w Modlinie. Wnioskiem 
w tej sprawie zajmie się Komi-
sja Rozwoju Miasta. 

Wonder

Radni nie chcą przepłacać
Wójt Jarosław Chodorski wystąpił do Rady Gminy Jabłonna o dołożenie 6.750.000 zł 
na budowę ścieżek rowerowych. Było to spowodowane niedoszacowaniem kosztów 
wykonania inwestycji oraz prawdopodobnie zbyt późnym ogłoszeniem przetargu. Kłopot 
w tym, że przed podjęciem decyzji radni nie mieli z kim porozmawiać o jej zasadności. Wójt 
i sekretarz gminy wyszli z sesji, natomiast wicewójt nawet nie pojawił się na obradach.

Budowę ścieżek rowerowych 
na terenie gminy wyceniono na 
ponad 5,2 mln zł, z czego dofi-
nansowanie miało kształtować 
się na poziomie do 80 proc. 
W ramach tych środków pla-
nowano wybudować do końca 
maja 2018 r. kilkanaście kilo-
metrów ścieżek rowerowych w 
Jabłonnie i we wsiach zachod-
nich. Mimo że mijają kolejne 
miesiące, zamierzeń nadal nie 
zrealizowano. Wójt Jarosław 
Chodorski próbował ratować 
projekt poprzez znaczące pod-
wyższenie kosztów inwestycji 
o 6.750.000 zł. Na początku 
ostatniej sesji poprosił rad-
nych o wyrażenie zgody na 
zwiększenie wydatków, po 
czym... opuścił obrady. 
 
Mimo próśb radnych o obec-
ność urzędników odpowie-
dzialnych za realizację pro-

jektu, wójt nie zgodził się na 
ich przybycie. Tłumaczył to 
innymi obowiązkami oraz tym, 
że urzędnicy nie będą uczest-
niczyć w hucpach, tj. sesjach i 
posiedzeniach komisji. – Może-
my dziś przegadać kilka godzin 
na temat ścieżek rowerowych, 
ale to nie ma sensu. Nie ma 
pana Wieczorka (urzędnik od-
powiedzialny za program do-
tyczący ścieżek rowerowych – 
red.), nie ma pana wicewójta, 
nie ma pana Chodorskiego, 
który jest odpowiedzialny za 
ten program i nic więcej się nie 
dowiemy. Zadamy tylko setki 
pytań, które trafią w próż-
nię – stwierdził Witold Mo-
dzelewski, przewodniczący 
Rady Gminy Jabłonna. 

– Wczoraj na komisji budże-
towej poprosiłam, żeby na 
dzisiejszą sesję zostały przy-

gotowane informacje, co wy-
generowało tak duże koszty 
ścieżek rowerowych. Miałam 
cichą nadzieję, że nasze wła-
dze postarają się i będzie to 
przygotowane – mówiła rad-
na Teresa Gałecka. – Na po-
przedniej sesji zwyczajnej nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi na 
żadne pytanie, tak samo na 
kolejnej sesji nadzwyczajnej. 
Pytania zadawaliśmy również 
na komisjach rozwoju i budże-
towej i znowu nie otrzymali-
śmy odpowiedzi. Jako radni 
nie wyobrażamy sobie, że dziś 
nie będzie nikogo, kto mógłby 
odpowiedzieć na zadawane już 
kilkanaście razy pytania – do-
dał radny Adam Krzyżanowski. 
Z kolei wiceprzewodnicząca 
Dorota Świątko dziwiła się, że 
urząd czekał do samego końca 
z ogłoszeniem przetargu, przez 
co teraz gmina musi słono pła-

cić za wykonanie inwestycji. 
Zapytała też, dlaczego kozłem 
ofiarnym niedoszacowania jej 
kosztów ma być rada, a nie 
osoba zarządzająca urzędem?

W tej sytuacji trudno się 
dziwić, że ostatecznie radni 
nie wyrazili zgody na zwięk-
szenie środków na budowę 
ś c i e ż e k  r o w e r o w y c h . 
W trakcie dyskusji pojawił 
się argument dotyczący tak-
że innych inwestycji. Pytano 
m.in. o to, czy ważniejsze 
jest dołożenie prawie 7 mln 
zł na ścieżki rowerowe, czy 
jednak budowa szkoły w Ja-
błonnie bądź przedszkola? 
A na takie pytanie jedna do-
bra odpowiedź nie istnieje. 

 
Daniel Szablewski,

www.JablonnaDlaMieszkancow.pl
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Lustracja na plus
Dobiegła końca 
lustracja prowadzona 
w legionowskiej SMLW 
z ramienia Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych. Objęła 
ona okres od początku 
2014 do końca 2016 
roku. Tuż po zarządzie z 
jej wynikami zapoznali 
się członkowie Rady 
Nadzorczej SMLW. I nie 
mieli uwag.

Słowo „lustracja”, spopularyzo-
wane w III RP przy okazji prób 
dekomunizacji elit, nie kojarzy 
się u nas najlepiej. Tymczasem 
w ujęciu spółdzielczym z rozli-
czaniem przeszłości ma mało 
wspólnego. Jeśli już, to głównie 
tej ekonomicznej. – Naszym ce-
lem było udzielenie odpowiedzi 
członkom spółdzielni: czy działa 
ona zgodnie z przepisami prawa, 
w ich interesie i czy przestrzega 
praw członków spółdzielni. Ba-

damy też, jaka jest jej kondycja 
finansowa i czy występują jakie-
kolwiek zagrożenia w kontynu-
owaniu jej działalności – tłuma-
czy lustratorka Elżbieta Pietura. 

Warto podkreślić, że obecność 
lustratorów nie wynikała ze 
stwierdzonych w SMLW nad-
użyć. To po prostu nałożony 
przez ustawodawcę wymóg, 

któremu spółdzielnie mieszka-
niowe minimum raz na trzy lata 
powinny sprostać. W praktyce 
te mniej solidne takich wizyt 
starają się unikać. W Legiono-
wie dwójkę lustratorów przyjęto 
natomiast z otwartymi rękami. 
– Lustracja jest działaniem kon-
trolno-instruktażowym. Lustra-
torzy to ludzie o bardzo dużej 
wiedzy, dużym doświadczeniu, 

którzy w trakcie prowadzenia 
tego wielomiesięcznego proce-
su instruują naszych kolegów 
i koleżanki. Poza tym, to jest 
bardzo wygodne dla zarządu, 
bo nie musi on prowadzić tak 
intensywnej kontroli i weryfika-
cji funkcjonalnej w stosunku do 
swoich pracowników, bo trochę 
„wyręcza” się lustracją. Obej-
muje ona całokształt działalności 

spółdzielni, bardzo precyzyjnie 
weryfikuje w szczególności do-
kumenty i podstawy prawne 
jej działania, akty wewnętrz-
ne. I tu robimy czasem błędy 
– przyznaje Szymon Rosiak. 
Na szczęście dla zarządu oraz 
spółdzielców, niewielkie i łatwo 
dające się naprawić. – To są 
drobiazgi. Bo dla nas to ja-
sne, że musimy walczyć 
o obniżanie zadłużenia naszych 
mieszkańców albo poprawić 
efektywność ekonomiczna 
telewizji kablowej. Bardzo 
dużo nam dała wiedza lu-
stratorki w zakresie procesu 
inwestycyjnego. Jej precyzja 
myślenia, krótkie uwagi – była 
niesamowicie przygotowana. 
Nasze panie, które udzielały 
jej informacji, były w szoku 
z powodu jej znajomości te-
matu – dodaje prezes SMLW. 

Niezależnie od fachowości lu-
stratorów, spółdzielców mo-
że cieszyć ich ocena tego, co 
zastali w Legionowie. – Coraz 
więcej spółdzielni uchyla się 
teraz od budownictwa miesz-
kaniowego, niemniej jest to 
jeden z głównych celów ich 
działalności. A spółdzielnia 
w Legionowie te cele realizuje. 
Nie tylko w interesie nowych 
członków, ale przekłada się to 
również na interesy członków 

zamieszkałych, ponieważ czę-
ścią kosztów stałych, które wy-
nikają z zarządzania spółdziel-
nią, jest obciążona działalność 
inwestycyjna. Przychodem dla 
członków zamieszkałych jest 
także różnica wynikająca z 
przeszacowania gruntów na 
poziom aktualnych cen – mówi 
Elżbieta Pietura. 

Wyniki zakończonej właśnie 
lustracji omówiono na majo-
wym posiedzeniu Rady Nad-
zorczej SMLW. Jej członkowie 
usłyszeli to, czego zarząd 
dowiedział się już z liczącego 
blisko 150 stron protokołu oraz 
listu polustracyjnego. Ważne 
jest to, że zawartych tam in-
formacji nie musiał się wsty-
dzić. – Działanie zarządu spół-
dzielni odbywa się w interesie 
członków i myślę, że widząc, 
że nie są nadmiernie obciążani 
kosztami, a dużo się w spół-
dzielni dzieje, również widzą te 
pozytywne strony działalności 
spółdzielni – twierdzi lustrator-
ka. Jak podkreśla, znajduje to 
potwierdzenie także w jej do-
skonałej kondycji finansowej. 
Co zresztą potwierdziły wcze-
śniejsze ustalenia biegłego 
rewidenta. Krótko mówiąc, 
nic tylko mieszkać! 

Waldek Siwczyński

Wodne wsparcie
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” od lat wspiera sport oraz 
miejską oświatę i kulturę. Oprócz corocznie przeprowadzanej akcji edukacyjnej, jednym  
z głównych wydarzeń, których współorganizatorem są miejskie wodociągi, jest 
Legionowska Dycha. W tym roku wsparcie wodociągów legionowskich przy organizacji 
jubileuszowej X edycji biegu z uwagi na upalną aurę było szczególnie doceniane.

Gdy termometr wskazuje 
prawie 30 stopni Celsjusza o 
godzinie 9:00, to tylko woda 
może pomóc ugasić pragnie-
nie i ochłodzić organizm. Jak 
co roku, pracownicy PWK 
„Legionowo”, na trasie bie-
gu przygotowali stanowiska, 
gdzie uczestnicy marato-
nu mogli napić się zimnej 
wody będąc w biegu. Jak 
podkreślali biegacze, nawet 
kubeczek wody w takich wa-
runkach jest na wagę złota, 
gdyż znaczna utrata płynów 
podczas upałów może do-
prowadzić do odwodnienia 
a nawet i do  śmierci . Go-

dzinny wysiłek fizyczny jest 
równoznaczny z utratą około 
1 – 1,5 litra wody.
 
Stanowiska z wodą były dostęp-
ne na długo przed i po biegu, aby 
zawodnicy mogli uzupełnić utratę 
płynów, minerałów i elektrolitów. 
Odpowiedni poziom nawodnie-
nia organizmu podczas ćwiczeń 
fizycznych jest niezbędny, by wy-
siłek był przyjemny i bezpieczny.

Legionowska Dycha jest jednym 
z największych miejskich przed-
sięwzięć tego typu, którego jeste-
śmy współorganizatorem i głów-
nym sponsorem. Wartościowe 

jest to, że uczestnikami biegu są 
zarówno dzieci, jak i dorośli – a 
więc pełne spektrum Mieszkań-
ców Legionowa, powiatu, kraju 
a nawet uczestników z zagranicy. 
Jest to również doskonała okazja, 
aby porozmawiać z Mieszkańca-
mi na temat wody i naszej działal-
ności. Stoisko PWK na miejskich 
uroczystościach zawsze cieszy 
się dużą popularnością. A my 
cieszymy się, że możemy 
być blisko Mieszkańców i 
promować zdrowy, aktywny 
tryb życia, którego woda jest 
nieodłączonym elementem. 

Watermen

Zabawa u św. Wojciecha
Festyn z okazji święta patrona Serocka św. Wojciecha od lat cieszy się dużą popularnością wśród 
mieszkańców gminy i okolic. W tym roku wydarzenie było jednak naprawdę wyjątkowe, bo powodów 
do świętowania znalazło się więcej. Nic dziwnego, że imprezę uświetniły występy wielu gwiazd.

Choć św. Wojciech ma swoje 
święto nieco wcześniej, bo w 
kwietniu, to festyn w Serocku 
zaplanowano na 26 maja. Jak 
tłumaczą organizatorzy, Wojcie-

chowe świętowanie to nie tylko 
jedna impreza. Przez kilka tygo-
dni w gminie odbywały się wy-
darzenia sportowe i kulturalne, 
celebrujące święto patrona mia-

sta. Festyn był zaś tylko przy-
słowiową wisienką na torcie. A 
okazji do jego dzielenia było w 
tym roku wyjątkowo dużo. Wy-
darzenie wpisało się bowiem w 
obchody stulecia niepodległo-
ści Polski, a także zbiegło z datą 
święta samorządu. Taką po-
trójną celebrację musiały więc 
uświetnić występy gwiazd. Na 
scenie ustawionej na serockim 
rynku wystąpili Michał Milowicz 
i discopolowy zespół Dejw. 
Gwiazdą wieczoru była grupa 
Enej, która w ten pochmurny 
i deszczowy wieczór swoimi 
energetycznymi brzmieniami 
rozgrzał do czerwoności se-
rocką publikę. Teraz pozostaje 
tylko czekać na kolejną edycję 
Wojciechowego Świętowania.

KejT
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Zastygnij i pomóż
Już w najbliższą sobotę (16 czerwca), w ramach tegorocznych Dni Legionowa, o godzinie 15.00 na 
Stadionie Miejskim odbędzie się druga edycja Mannequin Challenge na rzecz osób chorujących 
na stwardnienie rozsiane – SMA. Pomysłodawcą akcji – tak pierwszej, jak i drugiej – jest Wojtek 
Kowalczyk, legionowianin od urodzenia cierpiący na tę chorobę. Sobotnia inicjatywa to jeden z 
elementów akcji społecznej „TAK dla terapii SMA w Polsce”.

Mannequin Challenge to trend, któ-
ry w błyskawicznym tempie pochło-
nął cały internetowy świat. Zasada 
tej zabawy jest bardzo prosta: 
uczestnicy zastygają w bezruchu, 
a ktoś nagrywa krótki filmik, który 
następnie jest udostępniany w sieci 
z podpisem Mannequin Challenge 
– i gotowe. Wyzwanie pokochały 
nawet największe gwiazdy – Adele, 
Paul McCartney, czy nawet Hillary 
Clinton lub Michelle Obama. 
 
Pierwszy legionowski challenge 
na rzecz chorych na SMA zorgani-
zowano 10 grudnia 2016 roku na 
miejskim rynku. Pomysłodawcą 
akcji był Wojtek Kowalczyk, a or-
ganizatorem Grupa Filmowa ADHD. 
Tym przedsięwzięciem Wojtek 
chciał zwrócić uwagę na to, że cho-
rzy na SMA tak naprawdę pozostają 
w bezruchu przez całe swoje życie. 
– Wystarczyło tylko kilka minut 
postać w bezruchu, a cała Pol-
ska o nas usłyszała. Pomogło to 
nie tylko mnie, ale wszystkim 
dzieciom z SMA w dostępie do 
leku w Polsce – przekonywał 
Wojtek Kowalczyk.

Faktycznie, na początku marca 
2017 roku po raz pierwszy w Polsce 
lekarze z Kliniki Neurologii i Epilep-
tologii w Instytucie „Pomnik-Cen-
trum Zdrowia Dziecka” w Warsza-
wie rozpoczęli leczenie Humanitar-
ne EAP rdzeniowego zaniku mięśni 
typu 1 (SMA 1). Terapii wpływającej 
na geny i w konsekwencji ratującej 
życie zostało wówczas poddanych 
30 maluchów chorujących na SMA. 

Dzięki specjalnej decyzji Minister-
stwa Zdrowia, zezwalającej na 
dopuszczenie tego leku w drodze 
wyjątku dla dzieci, za działania na 
rzecz leczenia dla osób chorych na 
SMA Wojtek otrzymał order „Przy-
jaciel Niepełnosprawnych". 
 
Humanitarne podawanie leku 
niedługo się jednak kończy, a aby 
terapia była skuteczna, należy go 
podawać systematycznie co cztery 

miesiące. Teraz więc niesłychanie 
ważne jest doprowadzenie do peł-
nej refundacji leku dla wszystkich 
osób chorujących na SMA, tak dzie-
ci, jak i dorosłych. Stąd też pomysł 
na drugi Mannequin Challenge, 
który ma wesprzeć akcję społeczną 
„TAK dla terapii SMA w Polsce”. War-
to dodać, że ta terapia otrzymała 
pozytywną opinię EMA, FDA, AOT-
MiT dla wszystkich postaci SMA.

Organizator tego wydarzenia, 
czyli Wydział Zdrowia Publicznego 
i Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta Legionowo, prosi wszystkich 
uczestników o ubranie się w jedna-
kowe kolorystycznie stroje klubów 
lub grup, do których się należy. 
O akcji można przeczytać na Face-
booku w wydarzeniu „Mannequin 
Challenge w Legionowie”.  
 

oprac. Elph

Każdego dnia od małego ciężko ćwiczę – rano,w południe, wieczorem daję z siebie 
wszystko. W nocy wspomagany jestem respiratorem. Jednak nigdy nie czułem, że 
jest to za karę, wierzyłem, że każdy ruch, jaki wykonuje, nawet ten w moich myślach, 
przybliża mnie do celu, jakim jest siła i zdrowie. Dzięki pracy, jaką wykonuje każde-
go dnia ćwicząc, budzę się rano z uśmiechem i śpiewem, jak to dobrze, że znów jest 
nowy, fajny dzień. Mam wiele planów i marzeń na przyszłość. 
 
Chciałbym przede wszystkim móc dalej śpiewać, kształcić głos, występować, zwie-
dzać świat, spotkać miłość życia i zmieniać świat na lepsze. Chciałbym dzielić się z 
innymi swoją pozytywną energią !!! Wierzę że się uda :-)
 
Abym mógł dalej żyć, potrzebne jest drogie leczenie i intensywna rehabilitacja. Mam 
nadzieję, że się uda i pomożecie. 
 
Kochani, mam tyle planów, pomóżcie mi je zrealizować. :-)
           

Wojtek

Święto ze sceną
Zawsze na początku czerwca w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Legionowie jest organizowany coroczny 
piknik z okazji Dnia Dziecka połączony ze Świętem 
Rodziny. Tegoroczny odbył się w sobotę (9 czerwca),                                    
a społeczność „dwójki” hucznie świętowała od samego 
rana. Jedną z głównych bohaterek imprezy, jak się 
później okazało, była… scena.

– To wielkie szkolne święto, 
na którym prezentujemy ca-
łoroczny dorobek artystyczny 
naszych uczniów. Od godziny 
9.00 do 13.00 na scenie będą 
się cały czas odbywały wystę-
py młodych artystów, a oprócz 
tego mamy bardzo wiele inte-
resujących stoisk. Jest m.in. 
miejsce, gdzie można się na-
uczyć wyplatać koszyki wikli-
nowe. Mamy też serwis rowe-
rowy i laboratoria chemiczne 
– wylicza Dorota Kuchta, dy-
rektor SP nr 2 w Legionowie. 
Nie mogło też oczywiście za-
braknąć stoisk gastronomicz-
nych, na których serwowano 
kiełbaski, grochówkę, ciasta, 
napoje, lody i inne pyszności. 
Wszystko to pojawiło się na 
pikniku dzięki staraniom Rady 
Rodziców, nauczycieli i całej 
społeczności szkolnej. Jed-
nym ze stałych elementów 
imprezy było wręczenie na-
gród w postaci dwóch ro-

werów i hulajnogi, ufundo-
wanych przez legionowską 
Straż Miejską, które otrzy-
mali zwycięzcy konkursów 
plastycznych dotyczących 
bezpieczeństwa na drodze.
 
W centrum całej imprezy 
– dosłownie i w przenośni – 
stała scena. I to właśnie ona 
zagrała jedną z głównych 
ról w „dwójkowym” Święcie 
Rodziny. – Na dzisiejszym 
pikniku otrzymujemy od Citi 
Handlowego i Fundacji Kro-
nenberga profesjonalną sce-
nę, na której będziemy mogli 
zawsze występować. Zarówno 
na zewnątrz, jak i w budyn-
ku, bo można ją łatwo złożyć. 
Część kosztów jej zakupu po-
kryła również Rada Rodziców. 
Bardzo się więc cieszymy, bo 
przy różnych uroczystościach 
nie będziemy już musieli ko-
rzystać z komercyjnych scen 
– przyznała Dorota Kuchta.

Wsparcie Citi Handlowego i 
Fundacji Kronenberga w zaku-
pie sceny było możliwe dzięki 
akcji „Citi dla społeczności”. 
Polega ona na tym, że każdy 
pracownik banku może stwo-
rzyć projekt mający służyć 
lokalnej społeczności lub też 
podłączyć się pod już istnieją-
cy. Zakup sceny to zresztą nie 
pierwsze wsparcie Citi Handlo-
wego dla legionowskiej „dwój-
ki”. – Od dwóch lat tworzymy 
projekty dla tej szkoły. Pierw-
szy był związany ze zdrowym 
odżywianiem, natomiast w 
tym roku stwierdziliśmy, że 
postawimy na coś większego. 
Szukaliśmy chętnych wśród 
pracowników po to, aby speł-
nić jakieś marzenie szkoły, coś 
co by bardzo im się przydało. 
Pani dyrektor powiedziała, że 
marzeniem szkoły jest własna 
scena, tak żeby nie musieli jej 
już wypożyczać. Razem z Radą 
Rodziców udało nam się ją więc 
zakupić – powiedziała Monika 
Dopczyńska, pracownik banku 
Citi Handlowy. Trzeba też do-
dać, że zaletą tej sceny jest to, 
że cały czas można ją rozbudo-
wywać. Jest to więc inwestycja 
jak najbardziej przyszłościowa.  

RafaM

Niszczycie„L”ska 
działalność
Spółdzielcze osiedla co i rusz muszą stawiać czoła kolejnej pladze wandali.           
Tym razem ich ofiarą padły elewacje bloków na osiedlu Sobieskiego                                    
w Legionowie. Od pewnego czasu prawdziwe spustoszenie sieją tam kibice Legii 
Warszawa, uzbrojeni w puszki z farbą w sprayu.

– Mamy grupę, podejrzewa-
my, że nastoletnich chłopa-
ków, którzy nawet na tych 
najnowszych elewacjach ma-
lują znaki Legii i inne piłkarskie 
symbole. My oczywiście rozu-
miemy, że zbliżają się mistrzo-
stwa i każdy kibic to mocno 
przeżywa, ale pamiętajmy o 
tym, że koszt likwidacji takich 
malowideł obciąża mieszkań-
ców danego budynku – mówi 
Monika Osińska-Gołaś, kie-
rownik administracji osiedla 
Sobieskiego. A dodajmy nie 
jest to wcale mały koszt.

Najnowsze piłkarskie malo-
widła pojawiły się na szczycie 
bloku 404. Wcześniej w podob-
ny sposób zostały zniszczone 
elewacje budynków 212 i 505. 
Co ciekawe, cześć z tych graf-
fiti została wykonana w biały 
dzień. – Stąd też nasza proś-
ba do rodziców nastoletnich 
kibiców, żeby jednak pilno-
wali swoich dzieci. Może niech 
przeprowadzą z nimi jakąś 
rozmowę? Warto też zwrócić 
uwagę, czy nie mają oni rąk 
pomazanych farbą lub też, 
czy nie ukrywają gdzieś jakiś 

sprayów. Z innego osiedla albo 
z innej części Legionowa nikt tu 
by raczej nie przyszedł, żeby 
bazgrać na elewacjach. 
W związku z tym podejrze-
wamy, że to są mieszkańcy 
okolicznych bloków – dodaje 
kierowniczka administracji. 
 
Mieszkańcy powinni więc 
zwracać uwagę na swoich 
sąsiadów oraz ich dzieci i cały 
czas pamiętać o tym, że za ich 
wandalskie wygłupy zapłacą 
również oni. 

Zig
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Jeśli zawodową działalność gminnych urzędników porównać do sportu, pozyskiwanie 
środków zewnętrznych byłoby zapewne ich koronną konkurencją. I nic dziwnego, skoro – tak 
jak ostatnio w Wieliszewie – za jednym zamachem można dzięki niej wygrać ponad 3,2 mln zł.

Miliony dla 
Wieliszewa

Tym razem wieliszewscy 
urzędnicy upolowali środki po-
chodzące z projektu realizowa-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-
2020, a skierowanego głównie 
do biznesu, administracji, sek-
tora naukowego i pozarządo-
wego. Pieniądze chcą przezna-
czyć na termomodernizację 
dziewięciu budynków, Zespo-

łu Szkół w Komornicy, Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wie-
liszewie, a także obiektów 
podstawówki w Janówku 
Pierwszym.

W ramach projektu – ra-
zem z poprawioną estetyką 
– zyskają one ocieplenia ścian 
zewnętrznych i stropodachów, 
nastąpi w nich także wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz modernizacja systemu 
grzewczego. Jeśli chodzi o 
instalację elektryczną, oświe-
tlenie zostanie wymienione na 
energooszczędne, pojawią się 
też panele fotowoltaiczne. Re-
alizacja wspomnianych prac ma 
poprawić stan techniczny bu-
dynków, zmniejszyć ich straty 
cieplne, a co za tym idzie, obni-
żyć koszty eksploatacji. 

oprac. Aldo

Powody bicia na alarm są 
oczywiste. – Cierpimy przede 
wszystkim na deficyt informacji 
dotyczących samego przedsię-
wzięcia; tego, na jakim etapie 
jest procedura administracyjna. 
I to jest głównym powodem dzi-
siejszego spotkania. Chcemy 
wiedzieć, dlaczego ta decyzja 
administracyjna ujrzała świa-
tło dzienne, jakie były ku temu 
przesłanki, jakie są prawdziwe 
parametry tego przedsięwzięcia 
i w jaki sposób będzie oddziały-
wało na powiat legionowski 
– tłumaczy Robert Wróbel. 

Inwestycja „po cichaczu” 

Najbardziej zainteresowana jest 
tym grupa mieszkańców gminy 
Serock, którym kłopotliwy są-
siad wyrósłby praktycznie tuż 
za płotem. – Sądzę, że dzisiejsze 
spotkanie dobrze się wpisuje w 
poszerzenie wiarygodnej infor-
macji dla mieszkańców. Mam 
nadzieję, że w oparciu o to bę-
dziemy mieli świadomość, jakie 
działania będą dalej podejmo-
wane przez inwestora i poszcze-
gólne organy. Ale też zracjonali-

zujemy tą dyskusję i uspokoimy 
nastroje społeczne. Wierzę też, 
że decyzje, które w tej sprawie 
zapadną, będą naprawdę racjo-
nalne i niekoniecznie zgodne 
z pierwotnymi założeniami co 
do tego przedsięwzięcia – mówi 
Artur Borkowski, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Serocku. 
– Trudno sobie wyobrazić, żeby 
informacje o niemalże 50-hek-
tarowym składowisku odpadów 
jako pierwsza przekazywała 
prasa. W ciągu całej procedury 
administracyjnej i planistycz-
nej powiat legionowski nie był 
informowany o tym, że w jego 
bezpośrednim, liczonym nie w 
kilometrach, lecz w metrach są-
siedztwie powstawało przedsię-
wzięcie, które z pewnością w 
sposób ekonomiczny, społeczny 
i środowiskowy będzie oddziały-
wało na teren powiatu legionow-
skiego – dodaje szef powiatu. 

Na wtorkowym spotkaniu 
w starostwie – w odróżnieniu 
od inwestora, który uznał, że 
przejechanie 300 km w celu kil-
kuminutowego wystąpienia to 
dla niego za daleko – pojawiła 

się silna reprezentacja urzęd-
ników z gminy Nasielsk. Teraz 
stojących na pierwszej linii walki 
ze śmieciową inwestycją, wcze-
śniej jednak będących bardziej 
za niż przeciw. – To Nasielsk 
wydał dwie główne decyzje do-
tyczące powstania tego obiektu. 
Natomiast rada powiatu w Le-
gionowie jednomyślnie zabrała 
głos, wypowiadając się, że bez 
konsultacji społecznych, bez 
poinformowania naszych miesz-
kańców i wreszcie bez uznania 
powiatu legionowskiego za stro-
nę, nie wyobrażamy sobie dal-
szego procedowania tej inwesty-
cji – deklaruje starosta Wróbel. 

Plany na grząskim gruncie

Aktualne stanowisko nasiel-
skich samorządowców i miesz-
kańców jest jasne: składowiska 
nie chcą. Inna sprawa, że to nie 
do nich należy ostateczna decy-
zja w tej sprawie. – Dokumenty, 
które wpłynęły, są oczywiście 
formalnie przejrzane i spraw-
dzone przez regionalną dyrek-
cję ochrony środowiska. Więc 
wszystkie wymogi dotyczące 

Wysypisko pełne wątpliwości
Pojawia się coraz więcej kontrowersji wokół planów budowy zakładu zagospodarowania 
odpadów w Jaskółowie. Mając w perspektywie jego bliskie sąsiedztwo z granicą powiatu, we 
wtorek legionowski starosta pilnie zorganizował w tej sprawie ekologiczną „zbiórkę”.

jego ochrony są spełnione. Ale 
problem jest taki, że ani samo-
rząd, ani skarb państwa nie ma 
w tym zakładzie udziału. I jeśli 
zostanie on ogrodzony, jego 
kontrola będzie mocno utrud-
niona. Istnieje ryzyko, że pod-
miot albo sam przywiezie, albo 
komuś sprzeda dokumentację, 
na podstawie której ktoś przy-
wiezie nam odpady i po prostu 
zniknie. I to zostanie jako ob-
ciążenie samorządu – obawia 
się Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska. Liczy on 
zarazem, że pospolite ru-
szenie samorządowców 
powstrzyma inwestycję. 
Mocnym punktem zacze-
pienia jest plan gospodar-
ki odpadami na Mazowszu, 
który takiego składowiska nie 
przewiduje. Jego gwoździem 
do trumny ma być też opraco-
wywany dla tego terenu nowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego. – Będziemy robić 
wszystko, aby ten zakład nie 
powstał w tym miejscu. Jeśli 
będzie miał w nim udział sa-
morząd czy skarb państwa, to 
oczywiście możemy rozma-
wiać na ten temat, bo wtedy 
istnieje jakaś rękojmia. Ale 
prywatne podmioty w chwili 
obecnej niosą zbyt duże ryzyko.  

Podobną opinię wyraził zapro-
szony przez starostę ekspert 
z Politechniki Warszawskiej. 
Lecz swe wątpliwości oparł 
na solidnych, geologicznych 
podstawach. – Moim zda-
niem są problemy dotyczące 
warunków gruntowo-wod-
nych. I to jest podstawowa 
rzecz, jeśli chodzi o składo-

wan i e . N o 
i oczywiście kwestia for-
malna: które odpady będą 
tam przetwarzane. To o tyle 
ważne, że jeżeli weźmiemy 
pod uwagę te, które wystę-
pują we wniosku, to one są 
reglamentowane wojewódz-
kim planem, a tej instalacji 
w nim nie ma, stąd nie może 
uzyskać pozwolenia na bu-
dowę – twierdzi dr inż. Piotr 

Manczarski, adiunkt w Katedrze 
Ochrony i Kształtowania Środo-
wiska Politechniki Warszawskiej.

Według naukowca, pozostałe 
warunki środowiskowe wy-
dają się być spełnione. Co nie 
zmienia faktu, że kwestie grun-
towo-wodne są w tym przy-
padku kluczowe. A wysokość 
wód gruntowych i inne bariery 
geologiczne dyskwalifikują 

Jaskółowo jako miejsce 
składowania odpadów. 

Zależy jednak kto 
(i za czyje pieniądze) 
przeprowadza sto-
sowne ekspertyzy... 
– Opinie geologiczne 

są niejednoznaczne, 
ale mówią, że to miej-

sce nie jest najlepsze dla 
budowy składowiska odpa-

dów. Chociaż wiem, że były też 
robione drugie badania, których 
nie znam. Ale geologia nie zmie-
nia się z dnia na dzień – dodaje 
ekspert. Szybko mogą się za to 
zmieniać decyzje urzędników. 
W kwietniu inwestor odwołał 
się od decyzji wojewody, który 
zablokował budzące protesty 
przedsięwzięcie. Sprawa wciąż 
zatem jest otwarta.     

Waldek Siwczyński
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Misia (ur. 2010r.) to spora 
dziewczynka 

o długim 
włosie. Jest 
suczką 
bardzo 
otwartą, 
chętnie 

nawiązuje 
kontakt, 

nawet z 
nowymi osobami. 

Jest przyjaźnie nastawiona do 
ludzi, lubi drapanie za uchem i 
po grzbiecie. Misia umie chodzić 
na smyczy i chętnie wychodzi na 
spacer.  Tel. 795 845 242

●•• Zwierzaki  
        do adopcji

DAM  PRACĘ
 ■ Stolarza do produkcji mebli na 
wymiar Wieliszew 505 173 271

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Wynajmę M3 w Legionowie       
609 433 959

SPRZEDAM
 ■ Działka budowlana Skrzeszew, 
ul. Polna 1000m, prąd, gaz              
605 899 417
 ■ M5 63,5m2 Os.Jag.Centrum    
505 349 430
 ■ Rower aluminiowy z napędem 
elektrycznym 604 293 333
 ■ Telewizor Samsung 32”               
690 021 549                                                    

USŁUGI
 ■ Cyklinowanie, układanie 
507 603 653
 ■ Komputer- laptop- dojazd 
513 820 998
 ■ Malowanie-tapetowanie-
remonty - osobiście, 
solidnie – 694-065-757

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

ostrzenie: 
- noży  
- nożyczek 
- pił tarczowych 
- noży i sit do mięsa 
- noży heblarskich 
- sekatorów itp.
montaż i wymiana 

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE  
i utrzymanie czystości na terenie 
osiedli, terenów zewnętrznych, 

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

l.bogucki@barosgroup.pl
www.barosgroup.pl

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

GABINET KOSMETYCZNY I MASAŻU 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
TEL. 502 053 399

WSZYSTKO ZE SZKŁA, LUSTRA,  
KABINY, GRAFIKA NA SZKLE,  

NAPRAWY DOMOWE, HYDRAULIKA, 
MEBLE NA WYMIAR,  
SOLIDNIE, UCZCIWIE 
tel. 513-256-043

  DYŻURY RADNYCH
        18 czerwca 2018 r. 

Agnieszka Borkowska
Radna 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 14)

w godz. 1500-1630

Mirosław Pachulski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 13)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, pokój nr 4.02, piętro 3,
tel. 22 766 40 05

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

GRUBCIA to piękna, bardzo słodka i proludzka koteczka. 
Została uratowana z ulicy, gdzie otarła się o śmierć. Na 
szczęście kicia jest bardzo kochana i beztroska i już o tym nie 

pamięta. Uwielbia towarzystwo 
ludzi, słodko mruczy, prosi o 
głaskanie. Bardzo lubi zabawy 
wędkami. Bezbłędnie korzysta 
z kuwety. Grubcia jest kotem 
idealnym, bezproblemowa, 
piękna i łagodna. Ma 
srebrzyste futerko z białymi 
dodatkami. Jest uroczą 
kształtną kulką. Grubcia została 
wysterylizowana, odrobaczona, 
po prostu ideał kota. Ma około 
2-3 lata. Szukamy jej super domu.  
Tel. 517 666 692

FABIO został wyrzucony na 
stacji benzynowej w Legionowie 
i jest cudownym srebno-szarym 
tygryskiem dwa tygodnie 
(ma 9 tygodni) starszym od 
reszty i troszkę     większym. 
To wyjątkowo uroczy koci 
chłopaczek, jest bardzo przyjazny, 
miły. Został odrobaczony, 
zaszczepiony, zapewniamy 
bezpłatną kastrację, gdy dorośnie. 
W 100% trafia do kuwetki. 
Czeka na odpowiedzialny dom 
niewychodzący.
Tel. 505-15-269 - Lidia.

 Tygodnik Powiatowy

Adres:  05–120 Legionowo
 ul. Piłsudskiego 3
 tel. 515 267 766, fax 22 7741177 
 e-mail: gazeta@miejscowa.pl

Redaktor Naczelny: Waldek Siwczyński - waldek@miejscowa.pl  
Redakcja: Rafał Michałowski - rafal@miejscowa.pl, Katarzyna Gębal,  
Igor Zieliński, Anna Krajewska 
Dział reklamy: reklama@miejscowa.pl, tel. 797 175 329 
Druk: Grey Line Agencja reklamowo-wydawnicza, 05-120 Legionowo,  
ul. ks. płk J. Mrugacza 1C Legionowo
Wydawca: KZB Legionowo Sp. z o. o., 05–120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3,  
tel. 22 774 45 95 
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.Zastrzegamy sobie prawo skracania  
i redagowania tekstów. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
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ZOSIA I BASIA to nierozłączne 
szylkretowe siostrzyczki, nie da się tych 
przylepek nie kochać . Dziewczynki 
mają 6 miesięcy, są zaszczepione i 
wysterylizowane . Te urocze, oryginalnie 
maszczone koteczki pilnie potrzebują 
super domu na całe kocie życie. 
 Tel. 510 251 714

Piękna i grzeczna koteczka 
TRICOLORKA znaleziona w 
Legionowie na ul. Husarskiej czeka na 
swych właścicieli. Kicia jest dorodna, 
zadbana, bardzo ładna. Ma ok. 2-3 lata, 
jest niezwykle miłą przylepką, kocha 
głaskanie i tulenie się. Zdecydowanie 
ma (lub miała) dom. Tel. 503 046 061

W schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim różniej 
wielkości, barwy, płci i charakteru psy czekają na swój dom. 
(Fundacjapsom.Pl). Nie kupuj – adoptuj! Parcelek (ur. 2016) 
to młody, duży pies znaleziony na terenie Legionowa. Jest 
bardzo spokojny i przyjaźnie nastawiony do ludzi, nawet tych 
nowo poznanych. Niestety Parcelek nie chodzi na smyczy, już 
sam jej widok go mocno stresuje, ale to mądry chłopak i na 
pewno szybko przełamie swoje lęki i się nauczy. Na mijane 
psy nie zwraca uwagi. Czeka na swego pana lub kogoś kto 
ofiaruje mu nowy, dobry dom. Tel : 795 845 242
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Czekam też na tradycyjną korespondencję.  
Listy  wysyłajcie na adres:  
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

Spadło z pióra
Miłość w za-kopane

DZISIAJ SUSZE, KIEDYŚ POWODZIE

Waldek Siwczyński

■ "M" odpowiada:
   Droga Izabello. Podobne plamy mogą pojawiać się na twarzy z różnych powodów. Jednym z nich jest zbyt 

długie przebywanie na słońcu lub korzystanie z solarium. Dlatego dobrze, byś przed wyjściem na zewnątrz używała 
kremów z filtrami UV. Przebarwienia skóry pojawiają się, jeśli melanocyty funkcjonują nieprawidłowo. Komórki te 
wytwarzają barwnik (melatoninę), który może się uaktywnić miejscowo w postaci piegów, plam i innych zmian. 
Pamiętaj o tym, że przy zażywaniu niektórych leków należy unikać opalania się na słońcu. Takie plamy mogą 
wystąpić, jeśli przyjmujesz leki hormonalne, przeciwreumatyczne, czy antybiotyki. Sprawdź ulotki dołączone do 
specyfików, które stosujesz. Także niektóre zioła mogą spowodować przebarwienia. Plamy, o których wspomina 
Twoja miła koleżanka, to tzw. plamy wątrobowe, inaczej starcze. Pojawiają się na dłoniach, twarzy i dekolcie. 
To nie pierwszy list czytelniczki, który opisuje podobny problem. Tu pomoże dermatolog, który zastosuje leczenie 
laserem lub kwasami. Wybierz się do lekarza, który przepisze Ci krem wybielający. Możesz też zajrzeć do gabinetu 
kosmetycznego, gdzie specjalista oceni jak rozległe są przebarwienia i czy można je usunąć za pomocą peelingów 
lub kwasów. Przygotuj się jednak na to, że jeden zabieg nie wystarczy i trzeba będzie zainwestować w siebie. 
Jeśli zmiana jest niewielka, zrób zakupy w drogerii. Wśród specyfików na tę przypadłość otrzymasz preparaty z 
wyciągami z roślin i z kwasami owocowymi. Taką kurację najlepiej stosować jesienią i zimą. 
Towarzystwa koleżanek, które są dla Ciebie niemiłe i powodują, że masz zły humor, raczej unikaj. Otaczaj się 
ludźmi, którzy są Ci pomocni, ale też powodują, że czujesz się młoda, kochana i piękna. W letnie dni załóż kapelusz, 
okulary z filtrem UV i... baw się dobrze! Szczęście nie powinno zależeć od liczby piegów na twarzy. Raz się żyje!

Iza l.43

     Redakcjo, czy możecie mi pomóc? Jakiś czas temu na twarzy 
pojawiły mi się ciemne plamki, jakbym wysmarowała się sokiem 
z orzecha. Koleżanka mówiła mi, że to są plamy wątrobowe u 
starych ludzi i powinnam się zbadać. Czy to zostanie już na zawsze 
i jak mogę te plamy usunąć z twarzy?

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Z mundialem jest trochę jak z Gwiazdką: ich 
nadejście zwiastują nam handlowcy. Inne 
są tylko symbole. No i twarze, bo włochatą 
facjatę prezentującego Mikołaja zastępu-
ją teraz w reklamach rumiane oblicza ludzi 
Nawałki od boiskowej rozwałki. Polska z 
wolna, acz nieuchronnie zaczyna wpadać w 
amok, z którego wybudzą ją dopiero tracone 
przez Biało-Czerwonych gole. Chyba że sami 
strzelą ich w meczu więcej. Pożywiom, uwi-
dim. Póki co murawa-nym miszczem świata 
jest ich trener. Gdyby zorganizowano global-
ne zawody w zachwalaniu dóbr wszelakich, 
pan Adam bankowo znalazłby się w ścisłym 
finale. A i tam nie byłby bez szans, chyba że 
akurat zaszkodziłyby mu ulubione parówki... 
Cóż, trudno się chłopu i chłopakom dziwić. 
Mają swój czas, zaś czas to cash. Doją go 
przeto na maksa, bo już po dwóch pierw-
szych meczach ta ich hossa może znaleźć się 
na aucie. I w tym trzecim – o honor, gryźć 
trawę trzeba już będzie za friko.  

Tak czy owak, rozbrajający jest widok narodu zbroją-
cego się w dwukolorowe akcesoria, spajanego na ten 
krótki okres miłością do zakopanej bez pamięci repre-
zentacji. Forsa nie gra roli. Dlatego (to fakt z gatunku 
autentycznych) „oryginalną” replikę koszulki kadro-
wicza jankeski producent pozwala sobie wycenić na, 
uwaga, 350 zetów. I co, myślicie, że marketingowo 
jest na spalonym? Nie sądzę. Znajdzie się wielu na-
szych, którzy przy kasie pozwolą się sfaulować. Bo w 
takim wdzianku nawet gość, który całe życie miał do 
kopania dwie lewe nogi, poczuje się „Lewym”. A taki 
strzał emocji jest warty każdych pieniędzy.

Szykuje się zatem nad Wisłą futbolowa uczta. 
Super! Ale choćbyśmy, dopingując, zdarli gardła, 
nie od nas zależy, czy skończy się ona na zupie, czy 
może Adasiowe zuchy w biało-czerwonych liberiach 
wniosą drugie danie i deser. Oby wnieśli. Muszą tyl-
ko pilnować, żeby kelnerami nie byli na boisku.

Promować własne gminy można 
w różnym celu i na rozmaite sposo-
by. Tak też w naszym pięknym kra-
ju, włącznie z równie atrakcyjnym 
legionowskim powiatem, często się 
dzieje. Najbardziej wartościowe 
(i niestety najrzadsze) bywa pro-
mowanie przez pomaganie. Takie, 
gdzie ten pierwszy cel celem wła-
ściwie nie jest, a tylko skutkiem 
ubocznym. To właśnie udało się 
ostatnio osiągnąć gminie Wieliszew, 
dzięki jej wójtowi oraz proboszczowi 
skrzeszewskiej parafii. Pozyskaw-
szy informację, że działający w Togo 
chór kościelny potrzebuje sprzętu 
muzycznego, obaj panowie wzięli 
się do dzieła, zorganizowali kaskę 
i w trymiga wysłali trochę fantów 
dla miejscowego organisty. Z tego 
„trochę” parafianie z Biankouri mieli 
taki ogrom radości, że Wieliszew 
– choć zapewne nigdy go nie uj-
rzą – po wsze czasy będą sławić 
pod niebiosa. Takie informacje 
lubimy, Togo nam było trzeba!

Skoro mowa o promocji, publiko-
wane co i rusz rankingi – oparte na 
ogólnodostępnych danych, które 
specjalistom chce się zebrać do kupy 
i poddać obiektywnej analizie – są do 
tego doskonałym narzędziem. Kło-
pot w tym, że trudno wpłynąć na ich 
wyniki. Ale kłopot tylko dla samorzą-
dów, które w takich zestawieniach 
wypadają blado. Legionowo, jak do-
wiódł omawiany już przez nas finan-
sowy ranking krakowskiego Uniwer-
sytetu Ekonomicznego, konkurencji 
się nie boi. Po prostu zostawia ją w 
tyle. Warto jednak wspomnieć, gdzie 
znaleźli się inni powiatowi zawodni-
cy. Otóż wśród ponad półtora tysią-
ca gmin wiejskich najwyżej, bo na 
37 miejscu, wylądowała (co znając 
wyczyny tamtejszej władzy, może 
zaskakiwać) Jabłonna. Nieporęt za-
jął zaś 64, a Wieliszew 153 lokatę. 
Co się tyczy 616 gmin miejsko-
-wiejskich, Serock był w tym 
gronie na 78 pozycj i .  Zatem 
jest co poprawiać! 

Od kilku dni wszyscy narze-
kamy na tropikalne wręcz 
upały. Osiem lat temu, mniej 
więcej o tej porze spora część 
mieszkańców powiatu legio-
nowskiego drżała natomiast 
ze strachu przed wielką wo-
dą. W trakcie pamiętnej po-
wodzi z 2010 roku przez rzeki 
powiatu przetoczyły się dwie 
fale powodziowe. Na szczę-
ście wały ten atak żywio-
łu wytrzymały. A my rela-
cjonowaliśmy heroiczną 
walkę w ich obronie. 

Najbardziej zagrożone były 
tereny gmin Jabłonna i Wie-
liszew. Nad Wisłą najdrama-
tyczniejszą walkę o utrzy-
manie wałów prowadzono 
w miejscowościach Wólka 
Górska, Suchocin, Skierdy 
i w samej Jabłonnie, w oko-
licach tamtejszego pałacu. 
Przy uszczelnianiu umocnień 

niemal bez przerwy pracowali 
strażacy, żołnierze, ratowni-
cy WOPR, harcerze i okoliczni 
mieszkańcy. Ci ostatni nawet 
nie próbowali kryć niepoko-
ju. – Boimy się, bo ten wał 
jest dziurawy i zaniedbany. 
Ludzie tu jeżdżą samocho-
dami i konno. Niszczą go 
też dziki i bobry – mówili. Na 
uszczelnienie wałów na pra-
wie 16-kilometrowym odcin-
ku Wisły w Jabłonnie zużyto 
prawie 30 tysięcy worków 
i tysiąc ton piasku.
 
W Wieliszewie najbardziej 
dramatyczna sytuacja była w 
miejscowości Góra. W umac-
nianie nadnarwiańskich wa-
łów zaangażowali się nawet 
bardzo młodzi mieszkańcy 
gminy. – Dowiedziałem się od 
kolegów, że jest tu potrzebna 
pomoc. Wsiadłem więc na 
rower i przyjechałem – mó-

wił kilkunastoletni Piotr. Na 
uszczelnienie wału w Górze 
wykorzystano kilkaset ton 
piasku. Dzięki temu heroicz-
nemu wysiłkowi wszystkich 
służb oraz mieszkańców 
wały – zarówno nad Wisłą, 
jak i nad Narwią – udało się 
obronić. Nikt jednak wów-
czas nie wykluczał czarnego 
scenariusza. Sztaby kryzy-
sowe miały w związku z tym 
szczegółowo opracowane 
plany ewakuacji ludności. 
 
Spokój mieszkańców i służb 
nie trwał jednak długo. Za-
ledwie dwa tygodnie po 
pierwszej fali powodziowej 
nadeszła druga. Wszyscy się 
obawiali, że mocno już nad-
wyrężone majową powodzią 
wały mogą nie wytrzymać ko-
lejnego silnego naporu wody. 
Na szczęście drugą falę rów-
nież udało nam się przetrwać.
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Piękna czerwcowa pogoda zachęca do spacerów i 
obcowania z przyrodą. Nie wszyscy jednak wiedzą, gdzie 
można udać się na pieszą lub rowerową wędrówkę, 
aby odetchnąć od zgiełku miasta. Jakiś czas temu 
postanowiliśmy przeprowadzić na ten temat małą sondę 
wśród czytelników „Miejscowej na Weekend”. Może będzie 
ona dla innych inspiracją na kilkudniowy relaks?

Od lat wśród miejsc chętnie odwiedzanych przez mieszkańców w letnie week-
endy  przoduje Jezioro Zegrzyńskie. Jednak urokliwych zakątków jest w naszym 
powiecie o wiele więcej! Warto zwrócić na nie uwagę, szczególnie jeśli nie mamy 
ochoty na tłumy i korki w drodze do celu i z powrotem. Często bogactwo przyro-
dy mamy wręcz pod samym nosem. Przedstawiamy kilka takich miejsc wytypo-
wanych przez naszych czytelników.

Jezioro Kwietniówka/Jezioro Wieliszewskie

Adam: – Po prostu super miejsce, gdzie za bardzo jeszcze cywilizacja się nie 
wdarła. A przyroda żyje swoim życiem. Są czaple szare, białe, sarny, lisy, dziki 
na porządku dziennym. Czasem łosie. I żabi koncert. Jeśli ktoś lubi przyrodę...

Dariusz: – Okolice Jeziora Kwietniówka w Wieliszewie są magiczne! Pięknie 
położone jezioro, które powstało w dawnych miejscach wydobycia torfu. Okolicz-
ne lasy i łąki. Resztki starego cmentarza założonego w 1899 roku. Cmentarz ten 
miał służyć żołnierzom Twierdzy Zegrze, obu wyznań (katolikom i prawosław-
nym), urzędnikom i pracownikom cywilnym zatrudnionym w obu garnizonach 
oraz członkom ich rodzin. Dawne letnisko - Wieliszew Kwietniówka. To o tych 
okolicach poeta Jerzy Zagórski, będąc pod wrażeniem spotkania z wieliszew-
ską naturą, napisał wiersz „Wieczór w Wieliszewie” – i wszystkie te określenia: 
„Możesz niejeden dzień tu przeżyć w kwiatach… zobaczysz fioletowe gaje, złote 
przesieki, czerwone strumienie, siwe jeziora, a nad nimi wieniec świateł".

Park przy pałacu PAN w Jabłonnie

Karol: – Można tam podziwiać zabytkową architekturę. Jest też zróżnicowany
i stary drzewostan.
Kamil: – Moja lokalna perełka w szarej rzeczywistości. Wystarczy wejść na te-
ren parku, by zbliżyć się z przyrodą i chwilę odpocząć, słuchając śpiewu ptaków.

Anna: – Co  tu dużo mówić, las to świetne miejsce na spacer, a ten nasz le-
gionowski jest blisko i nie trzeba nigdzie jechać. Dlaczego z tego nie skorzy-
stać? Oby zachować porządek, bo niestety nie wszyscy szanują takie lokalne 
rezerwaty, a szkoda.

Osobliwością rezerwatu jest znaczny fragment lasu bukowego z okazałymi, 
pomnikowymi (około 150-letnimi) drzewami, ale również z naturalnymi 
odnowieniami. Buki do niedawna uznawane były za gatunek obcy Mazowszu, 
ostatnio jednak leśnicy skłaniają się do poglądu, że w sprzyjających warun-
kach glebowych mogły w przeszłości rosnąć również tutaj. Na obrzeżach 
rezerwatu znajdują się miejsca pamięci narodowej – mogiły wojenne (źródło: 
Jacek Szczepański „Powiat legionowski. Przewodnik subiektywny” Mazowiec-
kie Centrum Kultury i Sztuki 2011).

KejT

Czas na spacer!

Rezerwat leśny „Bukowiec”

Dla niektórych zumba to tylko sposób 
na spalenie kalorii, dla innych pasja 
i narzędzie do… pomagania innym. 
W ubiegłą niedzielę (10 czerwca) 
w legionowskiej Arenie odbył się 
Charytatywny Maraton Zumby. 
Wydarzenie zorganizowano, aby 
wesprzeć osoby zmagające się z 
mukowiscydozą.

Mukowiscydoza to choroba ge-
netyczna wpływająca przede 
wszystkim na układ oddecho-
wy oraz pracę przewodu po-
karmowego. Celem leczenia 
jest głównie minimalizowa-
nie objawów. Jak tłumaczy 
Waldemar Majek z Polskiego 
Towarzystwa Walki z Mukowi-
scydozą, potrzebne są do tego 
kosztowne leki i rehabilitacja. 
– Średnie miesięczne koszty 
leczenia to około 2-3 tysiące 
złotych – mówi Majek. 
Dlaczego akurat zumba po-
służyła jako narzędzie całego 

sportowo-charytatywnego 
zamieszania? Jak się okazuje, 
współorganizatorka wydarze-
nia, Iwona Kopczyńska – ma-
ma dwóch chłopców chorych 
na mukowiscydozę, jest czyn-
ną pasjonatką tego typu ak-
tywności fizycznej. – Ja sama 
chodzę na zumbę od 5 lat. Jest 
to dla mnie tak naprawdę od-
skocznia od domu, od choroby. 
Gdzieś tam w głowie kiełkował 
mi taki pomysł od jakiegoś cza-
su. Postanowiłam więc poroz-
mawiać z instruktorką zumby. 
Okazało się, że jest chętna, aby 

pomóc nam w organizacji ta-
kiego wydarzenia, więc ruszyli-
śmy. Dostaliśmy patronat pre-
zydenta i starosty. Zaskoczyło 
nas zainteresowanie i wsparcie 
wielu firm, które postanowiły 
nam pomóc – tłumaczy Iwona 
Kopczyńska. Poza zumbą, w 
trakcie wydarzenia przepro-
wadzono licytacje, z których 
dochód został przeznaczony 
na wsparcie osób chorych na 
mukowiscydozę. Łącznie udało 
się zebrać 4876,17 zł oraz 2,20 
euro.

KejT

Zumbą w 
mukowiscydozę!
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- ...a nagrodą główną tradycyjnie będzie uścisk dłoni prezydenta

Czego nie wiecie o diecie

 - Słuchajcie, mi z tych puzzli wychodzi mauzoleum Lenina!

 - Panów to ja kojarzę głównie z telewizji

- Zauważyliście, że ci na dietach zawsze tyją?

- To nic zdrożnego nie znać daty urodzin zastępcy prezydenta

 - Czy w pewnej kwestii możemy poradzić się radnego?

- Widzicie, niby jestem szefem, a zabrakło dla mnie krzesła

 - Panowie, proszę natychmiast zdradzić, za co dostaliście mandaty!

Do wiedzy o samorządzie młodzież podchodzi trochę jak do równań różniczkowych - dobrze wie, że w praktyce przyda 
się ona mało komu. Gdy jednak trzeba na tym polu rywalizować, emocje zaczynają przypominać te z prawdziwej 
polityki. A ona, zwłaszcza na najwyższych szczeblach, często bywa śmiechu warta...
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 Miało być ośmiu, 
a jest tylko trzech
Janusz Klejment,
przewodniczący rady miasta na 
majowej sesji, podczas nagradzania 
legionowskich laureatów konkursu 
"Ośmiu Wspaniałych".

Żarty...
Lekcja przyrody w klasie. Nauczycielka pyta dzieci: 
- Jak robią kotki? 
- Miau, miau – odpowiadają dzieci. 
- A krówki? 
- Muuu, muuuu – wołają dzieci. 
- A psy jak wołają? 

- Na ziemię sk… i ręce przed siebie!!! – odpowiada 
zadowolony Jasiu.

■ ■ ■
Mąż do żony:  
- Słuchaj! Jak nie będziesz jęczała podczas seksu, jak 
na tych filmach erotycznych, to rozwiodę się z Tobą!  
Żona wzięła to sobie do serca, ale na wszelki wypadek 
przy następnym stosunku pyta męża:  

- Już mam jęczeć?  
- Nie teraz. Powiem Ci kiedy i wtedy zacznij - tylko 
głośno.  
Za jakiś czas mąż prawie w ekstazie: - Teraz jęcz, 
teraz!!!  
Na to żona:  
- Olaboga!!!! Dzieci butów nie mają na zimę, ja w starej 
sukience chodzę, cukier podrożał...

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Nie kłóć się o drobiazgi, bo spo-
wodujesz lawinę oskarżeń i za-
rzutów. Bądź ostrożny i nie wikłaj 

się teraz w cudze spory. To zabezpieczy cię 
przed zbędnymi kłopotami i nerwami.  

BARAN

Poczujesz, że wreszcie odnalazłeś 
swoje miejsce w świecie, firmie 
lub związku. Będziesz otwarty na 

nowe propozycje. Możesz zmienić się na 
lepsze. Słabszych traktuj  z wyrozumiałością.

BYK

Postanowisz uporać się z trudnymi 
i zaległymi sprawami. Kiedy inne 
osoby w twoim otoczeniu ogarnie 

zniechęcenie, ty poczujesz przypływ energii. 
Wykorzystasz każdą okazję, aby zaistnieć.

BLIŹNIĘTA

Odnajdziesz rozwiązanie proble-
mu, jaki cię ostatnio niepokoił. 
Uznasz, że wiesz, co masz robić i 

pozbędziesz się wewnętrznego niepokoju. 
To świetny czas na odpoczynek i regenerację.

RAK

W tym tygodniu będziesz spierał 
się z kimś lub nawet kłócił. Twoja 
ambicja i przekonanie o słuszno-

ści własnych pomysłów popchnie cię w 
stronę otwartego konfliktu lub rywalizacji.

LEW

Czeka cię udany i spokojny tydzień. 
Jeśli znajdziesz czas na zastanowie-
nie i chwilę refleksji, wtedy znaj-

dziesz wyjście z kłopotów i odzyskasz we-
wnętrzną równowagę. Wykorzystaj ten czas.

PANNA

Nie zamykaj się w sobie, bo przega-
pisz ciekawe propozycje. W miłości 
chwilowy brak kontaktu z ukocha-

ną osobą, który wywołany jest przemęcze-
niem i nadmiarem codziennych obowiązków.

WAGA

Twoje życzenia zostaną wysłucha-
ne. Wyswobodzisz się z niewygod-
nej dla ciebie sytuacji. Los ześle ci 

szansę, dzięki której będziesz mógł zacząć 
wszystko od nowa. Nie lękaj się i wykorzystaj to! 

SKORPION

W tym tygodniu dojdziesz do 
wniosku, że musisz jeszcze raz 
przemyśleć minione wydarzenia 

i zakończone już sprawy. Otrzymasz wiado-
mości od osób, których dawno nie widziałeś.

STRZELEC

Nie tylko duchowe sprawy będą się 
liczyć w tym tygodniu. Zaufaj swo-
jej intuicji, jednak nie postępuj 

wbrew logice. Nie używaj swojej siły, by wpły-
nąć na innych, bo to nie wyjdzie na dobre.

KOZIOROŻEC

Pojawi się szansa na rozwiązanie 
finansowych kłopotów. Będziesz 
w dobrym nastroju, chętnie 

pomożesz innym lub zwrócisz większą 
uwagę na prośby i potrzeby swoich bliskich.

WODNIK

Oderwij się choć na chwilę od przy-
ziemnych problemów, a znajdziesz 
w sobie siłę i inspirację. Czeka cię 

szczęśliwe wydarzenie w domu, rodzinie lub 
miłości. Pojawi się szansa na wygraną.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Znalezione w sieci
Boisz się pająków? Podobno przeciętny 
człowiek w trakcie całego, swojego życia 
połyka 8 malutkich pająków.

Zdajesz sobie sprawę, że ludzkie usta 
są setki razy bardziej czułe niż opuszki 
palców? 
 

Skąd się bierze kurz w Twoim domu? Masa 
złuszczonego naskórka w ciągu roku może 
wynieś ok. 0,75 kg. Po 70 latach stracimy 
52 kilogramów naskórka. Okazuje się, że 
co 27 dni dochodzi do wymiany naskórka 
na całym ciele.

Podobno obszar powierzchni ludzkich płuc 
w przybliżeniu jest równy obszarowi kortu 
tenisowego. 
 
Uśmiechaj się częściej. Twarz potrzebuje 
17 mięśni, aby wyrazić uśmiech i 43 aby 
wyrazić smutek. 
 
Ludzki zarodek kształtuje swój odcisk 
palców już po trzech miesiącach od 
poczęcia.

Serce kobiety bije szybciej niż serce 
mężczyzny.

Ludzki mózg przesyła dziennie więcej 
impulsów elektrycznych niż wszystkie 
telefony świata razem wzięte.

- Mówiłem ci już, że do wyborów prezydenckich przykładamy wielką wagę
fot. red.

klatka tygodnia
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W niedzielę (10 czerwca) kilkuset biegaczy z Polski i zagranicy 
wzięło udział w jubileuszowej, zorganizowanej w tym roku już 
po raz dziesiąty, Legionowskiej Dysze. Tegoroczna edycja biegu 
odbywała się w ekstremalnie trudnych warunkach. Żar, który 
od samego rana lał się z nieba, sprawił, że wielu zawodników 
zamiast o jak najlepszym wyniku, myślało przede wszystkim o 
tym, aby w ogóle Dychę ukończyć.

1 : 5 (0:2)
MKS Hutnik Warszawa – Wisła Jabłonna

    Bramki: Fronczka 17', 31', 72', Karczmarczyk 57', Tomaszek 75'

KLASA A 2017/2018, GRUPA: WARSZAWA I

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Mazur Radzymin 25 64 20 4 1 77-24

2.  Legionovia II Legionowo 25 60 19 3 3 97-35

3. ŁKS Łochów 25 50 15 5 5 90-42

4.  Wicher Kobyłka 25 48 15 3 7 70-31

5.  Wisła Jabłonna 25 44 14 2 9 73-38

6.  MKS Hutnik Warszawa 25 43 14 1 10 49-39

7.  SKP Korona Warszawa 25 38 12 2 11 68-76

8.  Wkra Pomiechówek 25 37 11 4 10 55-54 

9.  AP Marcovia II Marki 25 30 9 3 13 42-75

10.  SRT Halinów 25 28 9 1 15 46-58 

11.  Legion Warszawa  25 27 8 3 14 51-62

12.  Huragan II Wołomin 25 26 8 2 15 44-87

13.  Inter Warszawa 25 10 3 1 21 23-95

14.   AON Rembertów 25 3 1 0 24 21-90

Jabłonowska Wisła potwierdza swoją świetną dyspozycję 
w rozgrywkach A-klasy. Po niedzielnym (10 czerwca) 
zwycięstwie 5:1 z Hutnikiem Warszawa drużyna Ryszarda 
Stromeckiego awansowała na piąte miejsce w tabeli 
i ma ogromne szanse, żeby na tej pozycji pozostać do 
zakończenia rozgrywek.
W rundzie jesiennej spotkanie obu 
tych drużyn zakończyło się zwy-
cięstwem Hutnika 2:1. Przyznać 
jednak trzeba, że był to szczęśli-
wy triumf, bo to Wisła przeważała 
przez całe 90 minut. Niedzielny 
mecz był więc dla wiślaków oka-
zją do rewanżu. Pierwsze minuty 
spotkania jednak na to nie wskazy-
wały, Hutnik bowiem mocno przy-
cisnął, przez co defensywa gości 

miała sporo roboty. Role szybko się 
jednak odwróciły i to Wisła zaczęła 
przeważać. W 17 minucie meczu 
wiślacy zdobyli pierwszego gola. 
Strzelcem bramki był Adam 
Fronczka, który po wyrzucie 
piłki z autu przez Piotrka Ma-
łyszewa i przedłużeniu jej  głową 
przez Pawła Madeja fenomenalnym 
uderzeniem nożycami tuż przy le-
wym słupku umieścił ją w siatce 

gospodarzy. Po 14 minutach, znów 
dzięki duetowi Madej – Fronczka, 
gościom udało się podwyższyć 
wynik. Fronczka po podaniu głową 
przez Madeja znalazł się sam na 
sam z bramkarzem Hutnika. Wy-
kazał się zimną krwią i było już 2:0. 
W 35 minucie hutnicy mogli zdobyć 
bramkę kontaktową, ale mocny 
strzał zawodnika z Warszawy o 
centymetry minął słupek bramki 
Wisły. Na przerwę oba zespoły 
schodziły przy dwubramko-
wym prowadzeniu gości.        
 
Po zmianie stron wiślacy nie zamie-
rzali murować bramki i oczekiwać na 
kontrę. Od pierwszych minut drugiej 
połowy rzucili się do ataku, chcąc jak 
najszybciej „dobić” przeciwnika. 
Trzecia bramka padła w 57 
minucie. Po rzucie wolnym 
w wykonaniu Michała Banaszka 
piłka trafiła w słupek bramki Hut-
nika, na szczęście na posterunku 
stał Łukasz Karczmarczyk, który 
dobił piłkę do siatki. W 70 minucie 

Hutnik zdobył wprawdzie gola, cel-
ne trafienie nie spowodowało jed-
nak, że warszawianie złapali wiatr 
w żagle. W ciągu kolejnych pięciu 
minut zaliczyli bowiem dwa nokau-
tujące ciosy. Najpierw w 72 minucie 
bramkę na 4:1 strzelił (po raz trzeci 
już) Adam Fronczka, a w 75 minu-
cie wynik spotkania na 5:1 ustalił 
Tomasz Tomaszek. W końcówce 
meczu Wisła miała jeszcze jedną 
okazję na podwyższenie wyniku, 
ale zabrakło trochę dokładności. 
 
Na zakończenie rozgrywek Klasy 
A w sezonie 2017/2018 Wisła Ja-
błonna zmierzy się na swoim boisku 
z ŁKS Łochów. Spotkanie zostanie 
rozegrane w niedzielę (17 czerwca) 
o godzinie 12.00. Grające w tych 
samych rozgrywkach rezerwy 
Legionovii KZB Legionowo, któ-
re zapewniły już sobie awans do 
ligi okręgowej, na pożegnanie A-
-klasy zagrają na wyjeździe z AP 
Marcovią II Marki. 

Elph

fot. facebook/KS Wisła Jabłonna

Ma dokąd 
wrócić

Piątka z 
Hutnikiem

Zarząd klubu piłkarskiego Legionovia KZB Legionowo 
poinformował o przedłużeniu kontraktu z Danielem Kutarbą. 
Zawodnik dochodzi właśnie do zdrowia po tym, jak w kwietniu tego 
roku został bardzo poważnie ranny w wypadku drogowym.

O tym, że Legionovia przedłuży z tym zawodnikiem kontrakt, prezes 
klubu Dariusz Ziąbski wspominał już w kwietniu tego roku, czyli kilka dni 
po jego wypadku. – Nie wiemy jeszcze, na jakich warunkach, ale czuje-
my się w obowiązku zapewnić piłkarzowi jakieś środki finansowe w tak 
trudnej sytuacji – Sportowym Faktom mówił wówczas prezes Ziąbski. 
W myśl nowego kontraktu młody obrońca z legionowskim klubem będzie 
związany jeszcze do końca maja 2019 roku. 
 
Przypomnijmy też, że na portalu zrzutka.pl cały czas trwa zbiórka pie-
niędzy na rzecz Daniela Kutarby. Środki są zbierane na jego rehabilitację 
i powrót do pełnej sprawności. Cel to zebranie 100 tysięcy złotych. 
Do dnia 10 czerwca uzbierano ponad 18 tysięcy zł.  

zig

10. Legionowska Dycha – klasyfikacja mężczyzn:
 1. Sergii Rybak – 32:10
 2. Tomasz Grzybowski (mieszkaniec Serocka) – 34:38
 3. Aleksander Krzempek (Team Draczyński/Bieganiepo40.pl) – 34:54

10. Legionowska Dycha – klasyfikacja kobiet:
 1. Ewa Jagielska – 36:03
 2. Olena Popova (obywatelka Ukrainy) – 36:47
 3. Andżelika Dzięgiel (GKS Fabianki) – 37:37

W niedzielę (10 czerwca) kilkuset 
biegaczy z Polski i zagranicy wzięło 
udział w jubileuszowej, zorganizo-
wanej w tym roku już po raz dziesią-
ty, Legionowskiej Dysze. Tegorocz-
na edycja biegu odbywała się 
w ekstremalnie trudnych warun-
kach. Żar, który od samego rana 
lał się z nieba, sprawił, że wielu za-
wodników zamiast o jak najlepszym 
wyniku, myślało przede wszystkim 
o tym, aby w ogóle Dychę ukończyć.

Na starcie tegorocznej Legio-
nowskiej Dychy stanęło ponad 

400 biegaczy. Do pokonania 
mieli dwie pięciokilometrowe 
pętle. Trasa biegu została wy-
znaczona ulicami: Chrobrego, 
Batorego, Kazimierza Wielkie-
go, Siemiradzkiego, znów Ba-
torego, Piłsudskiego, Chopina, 
Kościuszki, Jasnogórską, Ostro-
bramską i z powrotem pod Are-
nę, gdzie były zarówno start, jak 
i meta.Zawodnikom biegnącym 
w tropikalnym upale pomagało 
PWK „Legionowo”, które na czas 
biegu przygotowało dla nich wie-
le litrów orzeźwiającej wody.   

W  tych ekstremalnych warunkach 
najlepiej poradził sobie Ukrainiec 
Sergii Rybak, który na metę wbiegł 
po 32 minutach i 10 sekundach od 
startu. Wśród kobiet najlepsza by-
ła Ewa Jagielska z czasem 36:03. 
Warto tu nadmienić, że pani Ewa na 
mecie zameldowała się jako czwar-
ta uczestniczka, ustępując jedy-
nie trójce najszybszych panów.

Po zakończeniu zmagań pamiąt-
kowymi statuetkami nagrodzono 
też biegaczy, którzy startowali w 
każdej edycji Legionowskiej Dy-
chy. Byli to: Marek Roguski, Artur 
Detko, Paweł Kędzierski, Grze-
gorz Woźniak i Rafał Kinasiewicz. 
 
Oprócz dziesięciokilometro-
wego biegu głównego, przy 

okazji tegorocznej Dychy 
zorganizowano też zawody 
biegowe dla dzieci i młodzie-
ży. Na dystansie 100 metrów 
biegały maluchy z rocznika 
2014 i młodsze, na 150 m po-
biegły 5 – 6-latki, na 300 m 7 
– 8-latki, na 600 m 9 – 10-lat-
ki, na 800 m 11 – 12-latki, na 
1000 m 13 – 14-latki, a mło-
dzież z klas gimnazjalnych 
i ze szkół średnich miała do 
przebiegnięcia dystans 1200 
metrów. W każdym roczni-
ku chętnych do biegu nie 
brakowało.  
 
Następna Legionowska Dy-
cha już za rok.         

RafaM

Tropikalna 
Dycha
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Legionovia atakuje
młodościąKiedy kończy się sezon ligowy, startuje czas kadrowych 

roszad. I to właściwie w każdej dyscyplinie sportu. 
Trudno więc się dziwić, że nastąpiły one też w siatkarskiej 
Legionovii. Ich charakter najkrócej 
można scharakteryzować 
słowami: to idzie 
młodość!

K l ubowy 
menadżer 
potwierdza in-
formacje, które 
wcześniej podano 
już do publicznej 
wiadomości. – Do ze-
społu Legionovii dołą-
czyły na chwilę obecną trzy 
zawodniczki. Dwie są z grup 
młodzieżowych: Zuzanna Gó-
recka i Aleksandra Gryka, które 
na co dzień uczyły się w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w 
Szczyrku. Obie są reprezen-
tantkami w kategorii juniorek, 
a niedawno dostały od trenera 
Jacka Nawrockiego powołanie 
do reprezentacji Polski seniorek 
– informuje Maciej Szewczyk. 
Mimo młodego wieku, zawod-
niczki osiągnęły już na boisku 
całkiem sporo. – Zuzanna Gó-
recka to przyjmująca. Mierzy 
1,82 m wzrostu i jest jedną z 
większych nadziei polskiej siat-
kówki. Czego dowodem jest 

również to, że 
została wyróż-

niona jako najbardziej 
wartościowa zawodniczka 

ostatnich Mistrzostw Polski Ju-
niorek. Z kolei Aleksandra Gry-
ka ma 1,9 m wzrostu i gra na 
pozycji środkowej bloku. Zosta-
ła uznana za najlepiej blokują-
cą ostatnich mistrzostw kraju. 
Podobnie jak Zuzia, przychodzi 
do nas z LTS Legionovia i szko-
ły w Szczyrku. Mocnymi stro-
nami świetnie zapowiadającej 
się siatkarki są duża mobilność 
oraz kreatywność w ataku. 

Kolejnym wzmocnieniem dru-
żyny ma być nowa rozgrywają-
ca Ewelina Polak, która przyszła 
do Legionowa z Budowlanych 
Łódź. – Wcześniej występo-
wała m.in. w barwach KSZO 

Ostrowiec 
Świętokrzyski, 
Sparty Warszawa 
i AZS Białystok. To zawod-
niczka już ograna na parkietach 
ekstraklasowych, urodzona w 
1993 roku. Liczymy, że bar-
dzo mądrze poprowadzi grę 
Legionovii w nowym sezonie 
i wiążemy duże nadzieje 
z tym transferem, jak również 
z transferami młodzieży – nie 
kryje menadżer Legionovii.  

Transferowy pociąg jeździ 
oczywiście w dwie strony. Na 
pożegnanie z Legionowem 
zdecydowały się Alicja Grabka, 
która zasili szeregi beniaminka 
z Radomia, oraz Anna Bączyń-
ska i libero Anna Korabiec. Jak 
deklaruje menadżer zespołu, 
to nie koniec zmian w jego skła-

dz ie.  O 
kolejnych 

k l u b  ma 
na bieżąco 

informować. 
Jeśli chodzi o 

ich wpływ na siłę 
Legionovii, zarząd 

prezentuje umiar-
kowany optymizm. 

– Na razie trudno to oceniać. 
Natomiast powstaje tutaj bar-
dzo ciekawy skład na przyszły 
sezon. Można powiedzieć, że 
będzie nieco bardziej doświad-
czony niż ten poprzedni, lecz 
zastrzyk młodzieńczej energii 
w postaci młodzieżowych re-
prezentantek Polski stworzy 
ciekawą kombinację na no-
wy sezon – ocenia Maciej 
Szewczyk.    
Legionowscy kibice mogą mieć 
tylko nadzieję, że gdy on już 
ruszy, równie ciekawe kombi-
nacje ich drużyna będzie pre-
zentowała na boisku. 

Aldo

Licencja naza-rzucanie
Niepokojące wieści nadeszły na początku tygodnia do 
Legionowa od Komisarza Ligi w sprawie postępowania 
licencyjnego w sezonie 2018/2019 PGNiG Superligi. 
Wśród trzech klubów, które nie dostały licencji na grę, 
znalazł się legionowski Klub Piłki Ręcznej. Poszło, jak 
to zwykle bywa, o pieniądze. Zarząd KPR nie wyklucza 
odwołania się od tej decyzji.

Jak poinformował Komisarz 
PGNiG Superligi, do udziału 
w postępowaniu licencyjnym 
dotyczącym rozgrywek w nad-
chodzącym sezonie zgłosiło 
się 17 zespołów spełniających 
kryterium sportowe. Kłopot w 
tym, że – nomen omen – w grę 
wchodziły też pieniądze. Dlate-
go w dniach 8 i 11 czerwca Ko-
misarz Ligi postanowił wydać 
decyzje odmowne dla trzech 
klubów. Czerwoną kartkę 
otrzymały Nielba Wągrowiec, 
SPR PSWZ Tarnów i właśnie 
KPR Legionowo.

Nietrudno zgadnąć, dla zarządu 
i zawodników legionowskiego 
klubu to hiobowe wieści. W 
związku z decyzją władz PGNiG 
Superligi wydał on komunikat, 
w którym informuje, że zgod-
nie z regulaminem przysługuje 

mu odwołanie do Komisji Od-
woławczej ZPRP w terminie 14 
dni od dnia doręczenia decyzji. 
Jak wynika z dalszej części 
oświadczenia, „Zarząd KPR 
Legionowo SA rozważa zło-
żenie stosownego odwołania, 
jednak działanie to uzależnione 
jest od uzyskania informacji o 
planowanym finansowaniu 
klubu przez Miasto Legionowo. 
Jak dotąd Klub nie uzyskał wią-
żącej informacji w tym zakresie 
i nie miał możliwości określenia 
całościowego budżetu na przy-
szły sezon rozgrywkowy”. Pre-
zes Grzegorz Choromański 
zapowiedział ponadto, że na 
bieżąco będzie podawał in-
formacje dotyczące postępu 
działań związanych z licencją 
dla KPR-u. Oby tylko dobre.  

Aldo

Sport na kółkach
Już za kilka tygodni na terenie filii GCKiS w Skierdach 
powstanie tor rowerowy typu pumptrack o długości           
160 metrów. Ponad połowę środków na tę wartą                     
330 tys. zł  inwestycję gmina Jabłonna pozyskała 
z LGD Zalewu Zegrzyńskiego, w ramach Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Prace budowlane na te-
renie Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu rozpo-
częły się pod koniec maja. 
W efekcie działań firmy 
Veloprojekt na przełomie 
czerwca i lipca pojawi się 
tam specjalnie przygoto-
wany tor dający możliwość 
połączenia jazdy rowerem, 
hulajnogą lub deskorolką 
z wszechstronnym tre-
ningiem. Pumptrack, bo 
tak właśnie nazywa się 
tego typu obiekt, będzie 
przeznaczony zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Co 
ważne, w trakcie realizacji 

inwestycji istnieje możli-
wość korzystania z placu 
zabaw i boiska.   

Równocześnie z budową 
toru prowadzona jest ter-
momodernizacja budyn-
ku GCKiS. Powstaje także 
wieloletnia koncepcja zago-
spodarowania terenu wo-
kół placówki w Skierdach. 
Chcąc wiedzieć, co na ten 
temat sądzą mieszkańcy, 
gmina zdecydowała się na 
konsultacje w formie spo-
tkań, wywiadów i ankiet. 

oprac. Aldo

Gmina Legionowo od lat 
wspiera, również finanso-
wo, legionowskie drużyny 
sportowe. Każdego roku 
przeznacza duże sumy na 
stypendia dla zawodników 
oraz dotacje, przyznawa-
ne w drodze konkursów 
dla poszczególnych dru-
żyn. Środki te są finansa-
mi publicznymi, a budżet 
miasta na kolejny rok za-
twierdzany jest 
przez radnych 
pod koniec 
bieżącego 
roku ka-
lendarzo-
wego. Na 
tę chwilę 
n i e  m a 
możliwości 
zadeklaro-
wania, nawet 
orientacyjnej, kwo-
ty dofinansowania na 2019 
rok, ponieważ projekt bu-

dżetu nie jest jeszcze go-
towy,  a środkami na 2019 
rok gospodarować będą 
radni wybrani w jesiennych 
wyborach samorządowych.

Jednocześnie przypomina-
my, że środki przyznawa-
ne są w drodze konkursu 
dotacyjnego, a wspieranie 
klubów sportowych odby-
wa się zgodnie z procedu-

rą, która zakłada 
przyznawanie 

d o t a c j i  w 
transzach z 
podziałem 
na I i  II 
półrocze. 
Wynika to 
zarówno ze 

szczególnej 
dbałości o fi-

nanse publiczne, 
jak i z uwagi na uza-

leżnienie wysokości dotacji 
od klasy rozgrywkowej.

Komentarz Urzędu 
Miasta Legionowo
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza,
14.06, godz. 18.00
Prezentacja grup teatralnych Gośki Andrzejew-
skiej. W programie: „W małym dworku” Witkace-
go w wykonaniu grupy teatralnej „Maska” z MOK 
Legionowo w reżyserii Gośki Andrzejewskiej oraz 
prezentacja grup „Wena” i „Antrakt”. Wstęp wolny.    

LEGIONOWO MOK  Norwida 10, 15.06, godz. 19.00
Urodziny Waldka Lewandowskiego – Lewandow-
ski Tribute Band. Już po raz trzeci pod patronatem 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie odbędzie 
się koncert, podczas którego uczcimy pamięć zna-
komitego legionowskiego muzyka i pedagoga Wal-
demara Lewandowskiego. Nie zabraknie znanych 
oraz niepublikowanych dotychczas kompozycji 
Waldemara, zabrzmią jego ulubione bluesowo-
-rockowe utwory w specjalnie przygotowanych 
aranżacjach. Koncert będzie połączony z uroczy-
stością nadania imienia Waldemara Lewandow-
skiego sali koncertowej w legionowskim MOK-u. 
Na scenie usłyszymy: Lewandowski Tribute Band 
- zespół tworzą muzycy, przyjaciele i wychowanko-
wie Waldemara Lewandowskiego, Urwał Nać Trio 
zespół grający rocka w akustycznym wydaniu oraz 
gościa specjalnego wieczoru: Pilichowski Band, któ-
rego założycielem jest Wojtek Pilichowski, basista, 
kompozytor i producent – info. organizatora. 

SKIERDY Centrum Sportów Be Fit, 15.06, godz. 22.00
Pierwszy nocny morderczy trening!!! Czy wiesz jak 
jest w piekle? Wstąp do piekła. Będziesz skakał, 
czołgał się, wspinał, biegł, walczył z terenem, 
wodą, błotem, przeszkodami i własną słabością. 
Towarzyszyć ci będzie ciemność. Towarzyszyć 
ci będzie strach – info. organizatora. Szczegóły 
Centrum Sportów Be Fit w Skierdach.

JABŁONNA skwer sołecki przy domu kultury, 
16.06, godz. 13.00 – 18.00
Sołecki Piknik Rodzinny. W programie: zespół 
wokalny Moderato, Studio Piosenki, animacje dla 
dzieci, zespół Talizman. Ponadto: dmuchańce, 
malowanie buziek i konkursy z nagrodami.

LEGIONOWO stadion miejski, 16.06, godz. 15.00 
Podczas tegorocznych Dni Legionowa na płycie 
Stadionu Miejskiego w Legionowie odbędzie się 
druga edycja akcji społecznej Mannequin Challenge 
w Legionowie, której inicjatorem w ubiegłym roku 
był Wojtek Kowalczyk, legionowianin chory na 
SMA1. Celem tego wydarzenia jest wsparcie akcji 
„TAK dla terapii SMA w Polsce”. Organizatorzy proszą 
uczestników o ubranie się w jednakowe kolorystycznie 
stroje klubów lub grup.

LEGIONOWO Arena Legionowo, 16.06 – 17.06, od 
godz. 14.00
39. Dni Legionowa. 16 Czerwca: 14:00 
pokaz psów, 14:30 pokaz straży pożarnej, 
15:00 Mannequin Challenge, 15-17:30 
Szkoła muzyczna, Szkoła Baletka, młode 
talenty Brothers Dance, Chór Kameralny 
MOK, Szachraj, cały dzień – wystawa fotografii 
Hashtagalka. Koncerty: 17:30 Laxa, 18:00 
Smolasty, 19:00 Varius Manx, 20:30 Urszula. 
Plus: bitwa na wodne balony, interaktywne 
stoiska, Park Zdrowia 15:30-17:30  Strefa 
Relaksu ze Szkołą Muzyczną E.P. Gubałów, 
giga dmuchańce (darmowe). 
17 czerwca – kabarety w Arenie Legionowo: 
16:00 Cezary Pazura, 17:20 Kabaret Smile

JABŁONNA plac przy kościele, 17.06,
godz. 9.00 – 17.00
Radny Adam Krzyżanowski zaprasza na „Powitanie 
lata 2018”. W programie: piłkarskie mistrzostwa 
gminy Jabłonna, sportowy tor przeszkód, postacie 
znane z bajek, dmuchańce, eurobungee oraz 
słodkie przekąski i konkursy z nagrodami. 

LEGIONOWO Filia „Piaski” Muzeum 
Historycznego, 17.06, godz. 15.00
Promocja książki dr. Artura Bojarskiego pod 
tytułem „Ulica Marszałkowska po 1945 roku”. 
Wstęp wolny.

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 17.06, 
godz. 19.00
Spektakl „Łąka” na podstawie Bolesława Leśmiana. 
Opracowanie i reżyseria – Walentyna Sobikowska-
Janiszewska, opracowanie muzyczne oraz śpiew 
– Dorota Bonisławska. Udział biorą: Dorota 
Przekazińska, Żaneta Wojda-Baczak, Dorota 
Bonisławska, Piotr Lejzerowicz. Wstęp wolny.

Zapora, ale do przybycia
Już w najbliższą sobotę na terenie dawnego TGW w Dębem zaroi się od byłych uczniów i nauczycieli tej 
wyjątkowej pod wieloma względami placówki. A trudno o lepszą do tego okazję, niż nadchodzące 
55-lecie jej istnienia. Takich urodzin słynna kuźnia hydrologicznych kadr  jeszcze nie miała!

Według organizatorów, VI Zjazd 
Absolwentów Szkoły przy Zaporze 
w Dębem to właściwy moment, by 
świętować 55. rocznicę powstania 
placówki edukacyjnej poszukującej 
nowych rozwiązań w zmieniającej 
się rzeczywistości – począwszy od 
Technikum Hydrologiczno-Mete-
orologicznego, przez Technikum 
Gospodarki Wodnej, szkoły na po-
ziomie zasadniczym zawodowym, 
po ogólniak, a skończywszy na li-
ceum z tzw. klasami mundurowymi. 

Tegoroczny zjazd absolwentów 
zapowiada się imponująco, bo 
poza tradycyjnym już progra-
mem, przewidującym spotkania 
z włodarzami gminy Wieliszew i 
gmin ościennych oraz licznie za-
proszonymi gośćmi, wspólnym 
obiadem plenerowym, pokazami 
młodzieży szkolnej oraz zwiedza-
niem szkoły, tym razem organi-
zatorzy zadbali również o strawę 
dla ducha. W godzinach wieczor-
nych odbędzie się koncert Janu-
sza „Yaniny” Iwańskiego z grupą 

4GRAMY, który przeniesie uczest-
ników w czasy, za którymi niewąt-
pliwie tęsknią – czasy ich młodości.

Możliwość spotkań po latach, 
wspominania wspólnie spędzo-
nych lat w murach szkoły oraz 
towarzyszące temu refleksje to 
wartości ważne dla wszystkich, 
którzy przyjadą do miejsca, gdzie 
zaczął się ich start w dorosłe życie. 
Już teraz wiadomo, że w sobotę do 
swej starej „budy” ściągnie kilku-
set absolwentów. Zapowiada się 
więc impreza, jaką każdy  z 
nich zapamięta na długo. 

Technikum Hydrologiczno-Mete-
orologiczne w Dębem n. Narwią 
- placówkę mającą kształcić mło-
dzież w celu stworzenia korpusu 
pracowników dla potrzeb gospo-
darki wodnej, otwarto prawie 55 
lat temu. Absolwentom gwaran-
towano zatrudnienie we wszyst-
kich jednostkach organizacyjnych 
Państwowego Instytutu Hydrolo-
giczno-Meteorologicznego i w re-

sortach gospodarki wodnej. W cią-
gu minionego półwiecza, w latach 
1963 – 2005, Szkołę przy Zaporze 
opuściło 581 techników hydrologii, 
808 techników meteorologii i 778 
techników budownictwa wodnego 
– łącznie 2167 absolwentów wy-
kształconych przez ponad ćwierć 
tysiąca nauczycieli. W kolejnych 
latach, po zmianie profilu kształ-
cenia, doszło do tego 1200 absol-
wentów, głównie tzw. kierunków 
mundurowych.

Co ciekawe, zmianom nazw i 
profili szkoły towarzyszyły zmia-
ny jej usytuowania w podziale 
administracyjnym kraju: od 
miejscowości Dębe, przez Pod-
dębie, po Komornicę w gminie 
Wieliszew. I tylko jedno jest nie-
zmienne, położenie szkoły przy 
zaporze i elektrowni wodnej. Po-
zostaje pytanie, czy w tej zmien-
ności nazw i profili kształcenia 
zatraciła się gdzieś ciągłość 
tak charakterystycznej dla tej 
szkoły tradycji? - Myślę, że nie, 

tym bardziej, że nie bacząc na 
otaczającą nas zmienność, wy-
trwale i licznie uczestniczymy w 
tak ważnym z punktu widzenia 
tradycji szkolnej wydarzeniu, 
jak kolejny Zjazd Absolwentów 
Szkoły przy Zaporze w Dębem. 
Tym samym, chcąc nie chcąc, 
stajemy się elementem tej trady-
cji. Ma to tym większe znaczenie, 
że organizując i uczestnicząc 
w takim wydarzeniu, przekazuje-
my bliskie nam treści kulturowe 
do świadomości społecznej. To 
niewątpliwie sposób transloka-
cji tego, co wartościowe w prze-
szłości do teraźniejszości – uwa-
ża Jerzy Wilczyński, maturzysta 
z rocznika '73.  

Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwo-
ści, czy w sobotę (16 czerwca) 
dołączyć do dawnych kolegów, 
koleżanek i nauczycieli, najwyż-
szy czas je porzucić. Druga taka 
okazja może się nie powtórzyć.

WS/JW

Noc z poezją
i śpiewem
W sobotę (9 czerwca) w 
bibliotekach w całym 
kraju odbywała się 
czwarta już edycja Nocy 
Bibliotek. Na wieczór z 
książką swoich czytelników 
zaprosiła też Gminna 
Biblioteka Publiczna w 
Jabłonnie, która udział 
w tej imprezie bierze od 
samego jej początku. 
Jabłonowska książnica 
na tegoroczną edycję 
akcji, której patronował 
jubileusz 100-lecia 
odzyskania niepodległości, 
przygotowała coś dla 
wszystkich pokoleń.

Na najmłodszych czekały gry 
planszowe, kolorowanki patrio-
tyczne z naklejkami i kolorowymi 
lizakami. Dla starszych były cie-
kawe materiały rozwijające ha-
sło tegorocznej Nocy Bibliotek, 
czyli „Rzeczpospoczyta”. Można 
też było skorzystać z zasobów 
partnera akcji – Polony, czyli Cy-
frowej Biblioteki Narodowej. Na 
bibliotecznych gości czekały też 
między innymi gry karciane „Flirt 
z Niepodległą”, czyli flirt z 28 kart 
i 280 zdań – cytatów z utworów 
wydanych w Polsce ok. 1918 r. 
oraz czytanych wówczas (i dziś) 
wierszy patriotycznych. Do dys-
pozycji były też flirty literackie z 
poprzednich edycji „Nocy Biblio-

tek”: Flirt z Sienkiewiczem i Flirt z 
Leśmianem. Czytelnicy mogli tak-
że obejrzeć pokonkursową wysta-
wę prac plastycznych i literackich 
pt. „Polska, mój ukochany kraj”.
 
Na imprezę przygotowano też 
koncert w wykonaniu przed-
szkolaków z Niepublicznego 
Przedszkola „Wyspa Smyków” z 
Chotomowa oraz promocję to-
miku wierszy „Listy do kobiet”, 
autorstwa poety i dziennikarza 
Jakuba Janika. „Listy do kobiet” 
z ilustracjami Nanuli Burduli oraz 
poprzedni tomik poezji Janika 
„Posłowie myśli” został wydany 
jako cegiełka na rzecz Fundacji 
Pomocy Dzieciom Podaj Rękę 
Małemu Przyjacielowi. Dochód 
ze sprzedaży książek (do puszki 
trafiło 555 zł!) został przezna-
czony na pomoc podopiecznej 
fundacji, 7-letniej Klaudii. 
Ostatnią atrakcją tegorocznej 
odsłony jabłonowskiej Nocy Bi-

bliotek był koncert Danuty Stan-
kiewicz, której niezwykły urok i 
temperament porwał jabłonow-
ską publiczność... także do tańca.

oprac. zig


